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1 De invloed van belangenwijzigingen op 
verliesverrekening

1.1 INLEIDING

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) is gebaseerd op het klassieke 
stelsel. Op grond van art. 1 Wet VPB 1969 wordt de belastingheffing geheven van de licha-
men die zijn genoemd in art. 2 en 3 Wet VPB 1969. Daarmee geldt het subject als uitgangs-
punt. De subjectieve belastingplicht in de Wet VPB 1969 is in bepaalde gevallen afhanke-
lijk van de houders van het belang in het desbetreffende lichaam. Zo bepaalt art. 2, lid 7, 
Wet VPB 1969 dat er ter aanzien van enkele nader genoemde indirecte overheidsbedrij-
ven1 sprake is van subjectieve belastingplicht voor zover zij een bedrijf uitoefenen. Voorts 
ligt in de vereisten van een vrijgestelde beleggingsdeelneming (VBI) besloten dat er ter 
minste twee aandeelhouders zijn.2

Op grond van het klassieke stelsel zijn wat betreft het object van de belastingheffing in de 
Wet VPB 1969 de achterliggende belanghebbenden bij een subjectief belastingplichtig 
lichaam irrelevant. Op twee plaatsen3 in de Wet VPB 1969 wordt echter fundamenteel van 
dit uitgangspunt afgeweken: in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969. Art. 12a Wet VPB 1969 
(art. 15e (oud) Wet VPB 1969) bepaalt dat onder voorwaarden een uiteindelijke belangen-
wijziging in belangrijke mate (dat wil zeggen: voor 30% of meer) in een lichaam dat een 
herinvesteringsreserve houdt, leidt tot vrijval van deze herinvesteringsreserve op het tijd-
stip onmiddellijk voorafgaande aan deze belangenwijziging. Bij toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 geldt onder voorwaarden dat een verlies niet langer verrekenbaar is bij een 
wijziging van het belang in belangrijke mate.
Het ingrijpen in het object van de belastingheffing bij deze twee bepalingen door naar de 
achterliggende belanghebbenden te kijken is daarmee een vreemde eend in de bijt in het 
wettelijk systeem van de Wet VPB 1969. Ook vanuit een civieljuridische invalshoek kan 
worden gesproken van een Fremdkörper in de Nederlandse wetgeving. Van der Geld 
noemde art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – de rechtsvoorganger van art. 20a Wet 
VPB 1969 – een vreemde eend in de vennootschapsbelastingbijt, waarvan hij hoopte dat 
deze ooit zou gaan lijken op een niet te lelijke zwaan.4 Recent heeft Stevens gepleit voor 
afschaffing van art. 20a Wet VPB 1969.5

1 Dit zijn lichamen waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (on)mid-
dellijk aandeelhouders, deelnemers of leden zijn alsmede lichamen waarvan de bestuurders uit-
sluitend door Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (on)middellijk worden benoemd en 
ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking van Nederlandse 
publiekrechtelijke rechtspersonen komt.

2 Zie art. 6a Wet VPB 1969 en het besluit van 10 maart 2008, nr. CPP2008/291M, NTFR 2008/542, 
BNB 2008/141, waarin het begrip ‘collectief beleggen’ nader is toegelicht. Ik wijs tevens op de fis-
cale beleggingsinstelling (FBI) ex art. 28 Wet VPB 1969. Voor de status van de FBI zijn de achter-
liggende natuurlijke personen van belang, zie art. 28, lid 2, onderdeel c, onder 1° en onderdeel d, 
onder 1°, Wet VPB 1969. Het gaat hier om een objectieve vrijstelling.

3 Naast de hiervóór genoemde FBI ex art. 28 Wet VPB 1969.
4 J.A.G. van der Geld, ‘Enige opmerkingen over artikel 20, lid 5, Wet Vpb. 1969’, in: Fiscale aspecten 

van ondernemingen, Opstellen aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985, p. 62.
5 L.G.M. Stevens, ‘Fiscaal beleid verliesverrekening blijft ondermaats’, column in Het Financieele Dag-

blad van 15 maart 2012. Eerder heeft Stevens soortgelijke pleidooien gehouden. Zie L.G.M. Ste-
vens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in ver-
liesverrekening?’, WFR 2000/1215.
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Waarom heeft de wetgever dan toch gemeend dergelijke ingrijpende maatregelen, die 
indruisen tegen het fundament van de Wet VPB 1969, in te voeren? De belangrijkste reden 
lijkt te zijn gelegen in het bestrijden van misbruik respectievelijk ongewenst gebruik.6 
Zowel op het gebied van lichamen met slechts een herinvesteringsreserve op de balans als 
op het gebied van lichamen met compensabele verliezen waarvan de activiteiten in eni-
gerlei mate gestaakt waren, bleken de belastingplichtigen in het verleden bijzonder crea-
tief. Hierdoor kon de belastingclaim ter zake van een herinvesteringsreserve op enig 
moment illusoir gemaakt worden door dusdanig veel aandeelhouderswijzigingen te laten 
plaatsvinden dat de fiscus het zicht op de uiteindelijk belanghebbenden verloor. Ter zake 
van de verliezen van een lichaam dat zijn onderneming gestaakt had, probeerden belas-
tingplichtigen onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gebruik te maken van 
de verliezen van dit lichaam door het verlieslichaam te verkopen aan een derde. Niet altijd 
bleek de rechter de fiscus hierbij ter wille te zijn, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de 
vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een geheel nieuw art. 20a Wet 
VPB 1969 per 1 januari 2001. Art. 12a Wet VPB 19697 geldt als een aanvulling en een ver-
vanging van art. 40 IW 1990.

De vraag kan worden gesteld wat de rechtvaardigingsgrond is van een dergelijke funda-
mentele inbreuk. Daarnaast kan worden afgevraagd of wellicht een meer proportionele 
maatregel voor de hand zou liggen ter bestrijding van het (kennelijk) gevreesde misbruik. 
De beantwoording van deze vragen dient naar mijn mening in een breder verband te wor-
den gezien. Een bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 is kennelijk nodig, omdat de bepalin-
gen in de invorderingssfeer niet afdoende (blijken te) zijn. In de parlementaire geschiede-
nis werd hieromtrent het volgende opgemerkt:8

‘De problematiek inzake de handel in vennootschappen met een vervangingsreserve ligt in 
het verlengde van de problematiek inzake de verliescompensatie. Ook bij de handel in ven-
nootschappen met een vervangingsreserve gaat het erom om door overdracht van aandelen 
een belastingvoordeel te behalen. Het belastingvoordeel bestaat uit een uitstel van belasting-
heffing. Als een vervangingsreserve is gevormd en de bestaande aandeelhouders er “weinig 
brood meer in zien” om de vennootschap te laten herinvesteren, kunnen zij de vrijval van de 
reserve ten gunste van het fiscale resultaat voorkomen door de vennootschap te laten uit-
dragen dat nog steeds een vervangingsvoornemen aanwezig is en de aandelen vervolgens te 
verkopen. Door de aandelen over te dragen en de reserve aan te wenden onder de nieuwe 
aandeelhouder, wordt de heffing over de reserve op een onbedoelde manier uitgesteld. Het-
zelfde zou zich, zonder nadere maatregelen, kunnen voordoen bij de in dit wetsvoorstel 
voorgestelde herinvesteringsreserve. 

In beginsel kan de inspecteur zich tegen deze opzet verweren door de aanwezigheid van een 
vervangingsvoornemen te betwisten, maar dat blijkt in de praktijk zeer moeilijk. Daarom is 
in het voorstel opgenomen dat bij een vennootschap waarvan de bezittingen in belangrijke 
mate bestaan uit beleggingen, de vervangingsreserve vrijvalt bij een belangrijke wijziging 
van de aandeelhouders. De overweging achter deze benadering is, dat vennootschappen 
waarvan de bezittingen in belangrijke mate bestaan uit beleggingen veelal vennootschap-
pen zijn waarvan de materiële onderneming geleidelijk wordt beëindigd, en waar na ver-
loop van tijd slechts een kasgeldvennootschap overblijft.’

De complicatie bij wijzigingen in het uiteindelijke belang in lichamen met een herinves-
teringsreserve ligt dan ook niet zozeer in de heffingssfeer, maar met name in de invorde-
ringssfeer. Als gevolg van diverse aandeelhouderswijzigingen raakte de fiscus het uitein-
delijke zicht op de aandeelhouders in het herinvesteringsreservelichaam kwijt, waardoor 

6 In paragraaf 2.5 ga ik nader in op het (eventuele) verschil tussen beide begrippen.
7 Tot 1 januari 2007 was deze bepaling opgenomen in art. 15e Wet VPB 1969.
8 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 13-14.
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de belastingclaim op de herinvesteringsreserve niet geëffectueerd kon worden.9 In aanvul-
ling op de bepalingen in de invorderingssfeer beoogt art. 12a Wet VPB 1969 derhalve te 
waarborgen dat de fiscus de belastingclaim kan innen. Men kan zich echter afvragen of 
een bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 hiervoor de meest geëigende weg is.10

Ten aanzien van verlieslichamen was veelal sprake van (vanuit de wetgever bezien) onge-
wenst gebruik van verliezen van een houder van een belang in een verlieslichaam die zelf 
geen heil meer zag in het gebruik van deze verliezen. Art. 20a Wet VPB 1969 dient dan 
ook binnen de wettelijke kaders van verliesverrekening en het totaalwinstbeginsel te wor-
den bezien. Daarnaast kan worden geconstateerd dat vele landen een vergelijkbare bepa-
ling als art. 20a Wet VPB 1969 hebben geïncorporeerd in hun nationale winstbelasting (zie 
ook hierna). De handel in verlieslichamen is door een voormalig Deense minister zelfs 
aangeduid als ‘the biggest robbery of the century’.11

In een internationale context wordt regelgeving die ‘loss trafficking’ beoogt aan te pakken 
ook wel ‘change-of-ownership-wetgeving’ of ‘change-of-control-wetgeving’ genoemd. In 
het vervolg van deze dissertatie zal ik dergelijke wetgeving gemakshalve aanduiden met 
CoC-wetgeving.12 Andere landen hebben niet voor CoC-wetgeving gekozen, maar sluiten 
voor de verrekenbaarheid van de verliezen bijvoorbeeld aan bij de aard van de onderne-
ming van de belastingplichtige. Hierbij rijst de principiële vraag onder welke omstandig-
heden het verrekenen van een verlies in een lichaam geoorloofd is of zou moeten zijn. Op 
deze vragen en aandachtspunten wil ik in deze dissertatie een antwoord vinden. De keuze 
om mij specifiek te richten op de invloed van belangenwijzigingen op de verliesverreke-
ning leidt ertoe dat ik andere bepalingen in de Wet VPB 1969 die aangrijpen bij de achter-
liggende aandeelhouders – zoals art. 12a Wet VPB 1969 – in dit onderzoek verder buiten 
beschouwing laat.13

1.2 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek richt zich op het ingrijpen in de verliescompensatie in de Wet VPB 1969 bij 
wijzigingen van het belang in een belastingplichtige. Meer specifiek gaat het om de toe-
passing van art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Het 
doel van dit onderzoek is dan ook te komen tot een aanbeveling voor een (meer) effec-
tieve, efficiënte en evenredige maatregel die ongewenst gebruik respectievelijk misbruik 
van verliezen tegengaat. Hierbij dient naar mijn mening a priori de fundamentele vraag 
te worden gesteld wat ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen omvat 
en welke knelpunten de huidige regeling (art. 20a Wet VPB 1969) kent. Om tot een goede 
aanbeveling te komen heb ik er echter voor gekozen om mij niet te beperken tot een posi-
tiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969, maar om tevens een comparatieve ana-
lyse van soortgelijke bepalingen van CoC-wetgeving in andere landen in mijn onderzoek 
te betrekken. Op grond van de positiefrechtelijke analyse van de huidige regeling en dit 
comparatieve onderzoek wil ik vervolgens komen tot een concrete aanbeveling van een 

9 Bij het op ‘reguliere’ wijze aanwenden van de herinvesteringsreserve, ‘verdient’ de fiscus het uit-
stel van de belastingheffing in de tijd terug, omdat de belastingplichtige minder afschrijving kan 
claimen op het bedrijfsmiddel. De herinvesteringsreserve wordt immers afgeboekt op de aan-
schafwaarde van het bedrijfsmiddel waarin wordt geherinvesteerd.

10 Zie bijvoorbeeld J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht, Vpb.2.2.12.A.a en 
E.J.W. Heithuis, ‘Fundamentele herziening vennootschapsbelasting overbodig en onnodig tijdro-
vend’, WFR 2004/1864.

11 IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume LXXXIIIa, Tax treatment of corporate losses, Kluwer 
Law International, Den Haag 1998, p. 37.

12 Hierbij ben ik mij ervan bewust dat deze term de lading niet volledig dekt. Zie nader hoofdstuk 6.
13 Voor een grensoverschrijdende beschouwing van art. 12a Wet VPB 1969 zou a priori de vraag die-

nen te worden beantwoord of andere landen een soortgelijke systematiek als de herinvesterings-
reserve hanteren of een andere methode hebben gekozen om boekwinsten op bedrijfsmiddelen 
niet in aanmerking te nemen (bijvoorbeeld een gemitigeerd tarief) alvorens tot een analyse van 
een vergelijkbare bepaling als art. 12a Wet VPB 1969 te kunnen komen.
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effectieve, efficiënte en evenredige maatregel ter bestrijding van ongewenst gebruik van 
verliezen binnen de kaders van de Wet VPB 1969.
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de regels met betrekking tot verliesverreke-
ning in 50 door mij in 2011 onderzochte landen. Meer specifiek gaat het om de termijn 
van voorwaartse en achterwaartse verliesverrekening, alsmede de vraag of het desbetref-
fende land CoC-wetgeving kent.14 Uit dit overzicht blijkt dat van de 50 onderzochte lan-
den, maar liefst 34 landen enigerlei mate de verliesverrekening beperken bij een wijzi-
ging van de achterliggende aandeelhouders. Van de 27 EU-landen kennen maar liefst 
20 landen een vorm van CoC-wetgeving. Binnen de Europese Unie kennen alleen Bulga-
rije, Estland, Griekenland, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije niet een dergelijke 
maatregel. Ook buiten de Europese Unie is een antimisbruikregeling op het gebied van 
verliezen echter niet ongebruikelijk.
Op basis van het in het bijlage opgenomen overzicht kan daarmee geconcludeerd worden 
dat CoC-wetgeving vanuit een dogmatisch oogpunt niet als een vreemde bepaling heeft te 
gelden. Geheel ongebruikelijk is het ingrijpen op aandeelhoudersniveau bij verliezen 
blijkbaar niet.15 Voorts kan worden opgemerkt dat van deze 34 landen er 3 landen zijn 
(Frankrijk, Litouwen en Tunesië), die geen ‘zuivere’ CoC-wetgeving kennen, maar wel een 
bepaling op grond waarvan voor de verrekenbaarheid van de verliezen wordt aangesloten 
bij de aard van de activiteit van de belastingplichtige.

Een vergelijking van de CoC-wetgeving van een aantal landen met het Nederlandse 
art. 20a Wet VPB 1969 leidt naar verwachting tot inzichten in het hoe en waarom van een 
dergelijke bepaling, maar ook over de wenselijkheid en proportionaliteit van een derge-
lijke maatregel. Met name hoop ik aanknopingspunten in de buitenlandse regelingen te 
vinden, die voor art. 20a Wet VPB 1969 bruikbaar zouden kunnen zijn. Ik heb ervoor geko-
zen om mij in deze dissertatie te richten op de CoC-wetgeving van 12 specifieke landen. 
Dit betekent dat van de 34 landen waarvan ik heb geconstateerd dat zij dergelijke wetge-
ving kennen, meer dan een derde (circa 35%) in deze dissertatie aan een nader onderzoek 
zal worden onderworpen. De door mij gekozen landen zijn:
• België;
• Frankrijk;
• Ierland;
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
• Oostenrijk;
• Duitsland;
• Japan;
• China;
• India;
• Australië;

14 Het overzicht is slechts indicatief. In voorkomende gevallen gelden aanvullende voorwaarden en 
regelingen. Zie tevens D.R. Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of ownership legis-
lation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, Volume 36, Issue 10, p. 462-469 en D.R. Post en 
K.P.E. Stals, ‘The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study’, Intertax, april 2012, 
Volume 40, Issue 4, p. 232-244.

15 Overigens bevatte de in 1991 gepubliceerde en nadien ingetrokken conceptrichtlijn ten aanzien 
van grensoverschrijdende verliesverrekening binnen de EU eveneens een voorstel waarbij verlie-
zen werden toegerekend aan de aandeelhouder naar rato van het belang. Zie het ‘Proposal for a 
Council directive concerning arrangements for the taking into account by Enterprises of the los-
ses of their permanent establishments and subsidiaries situated in other Member States’, 
COM (90) 595 final, 24 January 1991. Dit voorstel is ingetrokken in 2001 onder vermelding dat een 
nieuwe conceptrichtlijn zou worden gepubliceerd. Communication of the Commission, Withdra-
wal of Commission proposals which are no longer topical, Brussels, 11 December 2001, 
COM (2001) 763 final. Voor zover mij bekend is een nieuwe conceptrichtlijn (behoudens de richt-
lijn voor de CCCTB (COM 2011/121)) nimmer gepubliceerd.
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• Canada;
• de Verenigde Staten.

De keuze voor deze landen motiveer ik in paragraaf 1.5.3.

1.3 TOETSINGSKADER, PROBLEEMSTELLING EN 
ONDERZOEKSVRAGEN

1.3.1 Toetsingskader

In de nota ‘Zicht op wetgeving’16 zijn kwaliteitseisen opgenomen voor het overheidsop-
treden via wetgeving. In de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’ zijn deze kwaliteitseisen 
nader geconcretiseerd in aanwijzingen voor het maken van regelgeving en dwingend 
voorgeschreven aan de makers van wetgeving.17 Deze eisen worden nog steeds als leidend 
gezien18 en vertonen bovendien grote gelijkenis met de door Gribnau19 genoemde alge-
mene beginselen van behoorlijke wetgeving. Naar mijn mening zijn deze kwaliteitseisen 
tevens van belang voor de beoordeling van fiscale wetgeving. Het betreft de volgende kwa-
liteitseisen:20

• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid en doelmatigheid;
• subsidiariteit en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• onderlinge afstemming;
• eenvoud, duidelijkheid en afstemming.

Deze kwaliteitseisen zijn blijkens de toelichting in de nota op minstens twee niveaus 
essentieel: voor de vraag of wetgeving vereist en tevens het juiste middel is alsmede voor 
de vraag wat een passende inhoud van de desbetreffende wet is.21 Voorts zijn de kwali-
teitseisen van belang bij het achteraf evalueren van de wet. In het onderstaande zal ik 
(voor zover relevant) kort ingaan op de in de nota opgenomen inhoudelijke toelichting op 
deze kwaliteitseisen.22 Tevens zal ik ingaan op de bruikbaarheid van de desbetreffende 
kwaliteitseis ten behoeve van mijn onderzoek.

16 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2. De Raad van State hanteert een drietal toetsen als 
leidraad bij de wetsvoorstellen die voor advies worden aangeboden: de beleidsanalytische, de juri-
dische en de wetstechnische toets. Bobeldijk constateert dat deze toetsen overeenkomen met de 
kwaliteitseisen als opgenomen in de nota ‘Zicht op wetgeving’. Zie A.C.P. Bobeldijk, Afgewaar-
deerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 14, Sdu Fiscale & 
Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009, p. 26. Ik laat de door de Raad van State gehanteerde toet-
sen hier verder buiten beschouwing.

17 Circulaire van de minister-president van 18 november 1992, aangepast per 11 mei 2005, Stcrt., 
2005, 87.

18 Zie voetnoot 79 op p. 41 in M.J. Hoogeveen, De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, Fiscaal 
Wetenschappelijke Reeks nr. 19, Sdu Uitgevers, Den Haag 2011.

19 Vgl. de studie van J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbescherming en evaluatie van belastingwetgeving’, in: 
A.C. Rijkers en H. Vording (red.), 5 jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer 2006, p. 27-66. Gribnau komt 
tot een aantal evaluatiecriteria voor de evaluatie van belastingwetgeving vanuit de centrale idee 
van rechtvaardigheid. Hij verwijst hierbij naar de strafrechtjurist Radbruch die betoogde dat 
rechtvaardigheid de waarde is waar het recht op gericht is. Gribnau maakt hierbij een koppeling 
met diverse aspecten van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Zoals vermeld lijken de evaluatie-
criteria inhoudelijk niet veel te verschillen met de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde kwa-
liteitseisen. Gribnau wijst daarna nog op het draagkrachtbeginsel, als belangrijk evaluatiecrite-
rium voor een rechtvaardige inkomstenbelasting.

20 Waarbij er blijkens de toelichting geen precieze rangorde is aan te geven en tevens overlap of 
spanning tussen twee of meer kwaliteitseisen kan plaatsvinden.

21 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 23.
22 De onderstaande toelichtingen zijn citaten of parafraseringen uit de nota ‘Zicht op wetgeving’, 

tenzij anders is aangegeven.
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Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
Wetten dienen vanzelfsprekend in overeenstemming met het recht te zijn. Rechtmatig-
heid is daarmee volgens de nota de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving.23 Daar-
naast is veel wetgeving op de verwerkelijking van rechtsbeginselen gericht, bijvoorbeeld 
op de bescherming van kwetsbare belangen of het bevorderen van de rechtszekerheid. 
Onrechtmatigheid van wetgeving is in een rechtsstaat principieel onjuist, aldus de nota. 
Het vermindert bovendien het vertrouwen in de overheid, wat zich ook in meer algemene 
zin kan wreken. En niet het minst belangrijk is dat onrechtmatigheid van wetgeving 
nogal eens leidt tot rechterlijk ingrijpen dat de effectiviteit van het beleid in hoge mate 
kan frustreren. Blijkens de nota zal het kabinet bevorderen dat bij het tot stand brengen 
van wetten en de daarbij te verrichten afweging sterker op de rechtmatigheid wordt gelet. 
Daarbij zal allereerst volledig recht worden gedaan aan het internationale en het commu-
nautaire recht, de Grondwet en de algemene rechtsbeginselen, zoals het rechtszeker-
heidsbeginsel.
Aan voorgaande opmerkingen in de nota kan het volgende worden toegevoegd. In de lite-
ratuur worden doorgaans drie algemene rechtsbeginselen onderscheiden waaraan fiscale 
wetgeving moet voldoen: het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel en 
het rechtvaardigheidsbeginsel.24 Naar de mening van Bruijsten dient de fiscale wetgeving 
een zekere mate van logische gaafheid te bevatten, hetgeen naar zijn mening betekent dat 
moet zijn voldaan aan de formeel-logische vereisten van volledigheid, betrouwbaarheid 
en consistentie.
In dit onderzoek kan een toetsing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de rechtmatigheid en de 
verwerkelijking van rechtsbeginselen niet achterwege blijven. Deze kwaliteitseis zal der-
halve door mij worden gebruikt als toetsingskader.

Doeltreffendheid en doelmatigheid
Volgens de nota spreekt het vanzelf dat de wet op zijn minst in belangrijke mate tot de 
verwezenlijking van de door de wetgever beoogde doelstellingen moet leiden: het vereiste 
van doeltreffendheid (effectiviteit). Daarnaast dient de wet niet tot nodeloze inefficiency 
in de samenleving of bij de overheid te leiden: het vereiste van doelmatigheid (efficiency). 
Doeltreffendheid en doelmatigheid zijn volgens de nota uiterst belangrijke kwaliteitsei-
sen voor het wetgeven die in het wetgevingsproces soms uit het oog worden verloren 
(inclusief eventuele neveneffecten). Voldoende aandacht voor de noodzakelijke doeltref-
fendheid en doelmatigheid vereist, dat voorafgaand aan het ontwerpen van een wettelijke 
regeling de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen helder en volledig worden 
geformuleerd. Deze doelformulering dient zo concreet mogelijk te geschieden, waarbij 
het geheel van doel-middel-relaties zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. Voor een 
goede beoordeling van de effecten zal dat veelal onontbeerlijk zijn. Dit is alleen maar 
mogelijk bij een zorgvuldige analyse van het maatschappelijk probleem, de desbetref-
fende maatschappelijke sector en de daarbij in het geding zijnde belangen.
Ook de toetsing aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van art. 20a Wet VPB 1969 kan 
in dit onderzoek niet achterwege blijven. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij worden 
gebruikt als toetsingskader.

Subsidiariteit en evenredigheid
Een fundamentele eis bij alle overheidsoptreden is dat de overheid niet nodeloos vergaand 
in de samenleving ingrijpt. Deze eis vloeit zowel voort uit het beginsel van subsidiariteit 
als uit het evenredigheidsbeginsel (of: het vereiste van proportionaliteit), aldus de nota. 

23 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 24.
24 Zie onder meer C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en belastingwetgeving’, 

WFR 2002/715. Bruijsten verwijst hierbij naar Geppaart, die van mening is dat de wet georiënteerd 
moet zijn op deze rechtsbeginselen om een gave rechtsregel te worden. Ch.P.A. Geppaart, ‘De rol 
van de wetgever in belastingzaken’, in: Op zoek naar belastingrecht, Tilburg 1989, p. 112.
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Uit dit laatste beginsel vloeit tevens voort dat de overheid zorgt dient te dragen voor een 
redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit de regeling kunnen voortvloeien.
Het subsidiariteitsbeginsel, dat behelst dat waar mogelijk verantwoordelijkheden bij 
decentrale overheden en maatschappelijke organisaties moet worden gelaten of gelegd, 
vind ik ten behoeve van een onderzoek naar art. 20a Wet VPB 1969 minder geschikt. Wel 
dient uiteraard beoordeeld te worden of zich in de uitvoeringssfeer knelpunten kunnen 
voordoen. Dit is echter in mijn optiek geen direct uitvloeisel van het subsidiariteitsbegin-
sel. Het evenredigheidsbeginsel is naar mijn mening – met name bij de beoordeling van 
een antimisbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 – een zeer belangrijke kwaliteitseis 
en zal daarom door mij worden gebruikt als toetsingskader.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Voor die wetten die beogen gedragsverandering bij burgers, bedrijven, instellingen en de 
overheid zelf te bewerkstelligen, zijn uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid essentieel, 
aldus de nota. Wetten die niet of onvoldoende uitvoerbaar of handhaafbaar zijn, dreigen 
tot een symbool, een dode letter, te verworden. Dit zal vaak op zowel beleidsmatige als op 
rechtsstatelijke gronden onaanvaardbaar zijn. Handhaafbaarheid betreft de mogelijkheid 
de naleving van wettelijke regels af te dwingen, zowel met behulp van juridische reacties 
op niet-naleving, als met het treffen van feitelijke maatregelen. Daarbij zijn ook de capa-
citeit en de deskundigheid van het uitvoerend apparaat en de samenwerking tussen uit-
voerende organisaties bijzondere belangrijke factoren.
Volgens de nota is allereerst vereist dat de gestelde regels überhaupt uitvoerbaar en hand-
haafbaar zijn. En als dat al zo is, dan dient de belasting, de kosten die deze voor het 
bestuurlijk en justitieel apparaat met zich brengt, zo beperkt mogelijk te blijven.
Naar mijn mening kan de toetsing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid in dit onderzoek niet achterwege blijven. Dit geldt te meer, wanneer 
aanbevelingen worden gedaan voor een verbetering van deze bepaling. Deze verbeterin-
gen dienen immers ook uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. Deze kwaliteitseisen zullen 
derhalve door mij worden gebruikt als toetsingskader.

Onderlinge afstemming
Als de onderlinge afstemming van regels binnen een rechtsstelsel tekortschiet, ontstaan 
er inconsistenties en onnodige fricties bij lagere regelgevers, uitvoerders, handhavers, de 
consument en de rechter. Onderlinge afstemming is in ten minste twee categorieën nood-
zakelijk. Ten eerste wanneer regelingen weliswaar een verschillend karakter betreffen, 
maar door hun effecten sterk op elkaar inwerken. Dit kan in beginsel door coördinatie of 
door integratie van regelgeving of bestuurlijk optreden verholpen worden. Ten tweede is 
onderlinge afstemming (‘consistentie’) gewenst in geval van onnodige en ongewenste ver-
scheidenheid ten aanzien van dezelfde of verwante kwesties, in regelingen of praktijken. 
Deze verscheidenheid kan ontstaan zijn door een afzonderlijke groei van beleid en wetge-
ving in verschillende landen, op verschillende beleidsterreinen of binnen een beleidster-
rein. Door deze onnodige verscheidenheid worden de overzichtelijkheid van het recht en 
daarmee de rechtszekerheid of bijvoorbeeld de vrijheid van het economische nationale of 
internationale verkeer geschaad. Door bijvoorbeeld harmonisatie kan deze verscheiden-
heid in mijn optiek worden teruggedrongen.
Ook deze kwaliteitseis kan in een onderzoek naar art. 20a Wet VPB 1969 niet achterwege 
blijven, met name omdat ik ervoor heb gekozen om een rechtsvergelijkend onderdeel in 
mijn onderzoek op te nemen, waarbij de bepaling tegen de handel in verlieslichamen in 
twaalf andere landen nader wordt onderzocht. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij als 
toetsingskader worden gebruikt.

Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid
Het is uiterst belangrijk dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn. Degenen die 
met regels worden geconfronteerd, de burgers, en degenen die de regels moeten toepas-
sen, bestuur en rechter, moeten duidelijk voor ogen hebben wat de wetgever wil en 
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bedoelt en wat zij zelf mogen of moeten doen of nalaten. Dit stelt hoge eisen aan de for-
mulering van de wettelijke bepalingen en aan de structuur en vormgeving van de wet, 
aldus de nota. Voor een deel is ingewikkelde en ondoorzichtige wetgeving niet geheel te 
vermijden, namelijk voor zover zij door de ingewikkeldheid van de materie veroorzaakt 
wordt. In andere gevallen wordt de ontoegankelijkheid veroorzaakt doordat de makers 
van de wet niet over voldoende bekwaamheid of tijd bleken te beschikken om helder en 
eenvoudig te kunnen formuleren. En weer in andere gevallen – en niet het geringste aan-
tal – ontstaat een onnodig sterke gedetailleerdheid in de regelgeving, doordat een of meer 
van de participanten in het wetgevingsproces een volledige greep van de overheid of uiter-
ste rechtvaardigheid in alle situaties en voor alle gevallen wil bereiken. Dit leidt dan, 
veelal onvermijdelijk, tot zeer verfijnde regelgeving. Dergelijke verfijnde regels leiden er 
– mede door controleproblemen – vervolgens vaak toe, dat het met de wet beoogde resul-
taat niet bereikt wordt. Ze schieten dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de 
doeltreffendheid tekort, aldus de nota. In de literatuur wordt deze kwaliteitseis ook wel 
aangeduid met het begrijpelijkheidsbeginsel.25

Ook deze kwaliteitseis kan naar mijn mening in een onderzoek naar art. 20a Wet 
VPB 1969 niet achterwege blijven, omdat art. 20a Wet VPB 1969 een zeer gedetailleerde 
bepaling is, met maar liefst 12 leden, waarin vele (dubbele) ontkenningen zijn opgeno-
men. Voorts is deze kwaliteitseis van belang in het kader van een aanzet tot verbetering 
van art. 20a Wet VPB 1969. Deze kwaliteitseis zal derhalve door mij als toetsingskader 
worden gebruikt.

In de literatuur worden naast de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde eisen nog 
andere kwaliteitseisen genoemd, onder andere door De Kam en Van Herwaarden.26 Zij 
noemen de volgende:
• doorzichtigheid;
• eenvoud;
• neutraliteit;
• eerlijkheid (horizontale gelijkheid);
• herverdeling (verticale gelijkheid);
• scherpte van prikkels; en
• publieke verantwoording.

Naar mijn mening is er ten aanzien van deze genoemde kwaliteitseisen grotendeels een 
overlap met de in de nota genoemde kwaliteitseisen. Vanuit fiscaalwetenschappelijk oog-
punt lijkt daarnaast moeilijk een uitspraak te kunnen worden gedaan over de kwaliteits-
eisen eerlijkheid, herverdeling, scherpte van prikkels en publieke verantwoording, aan-
gezien deze kwaliteitseisen doorgaans verband houden met politieke keuzes. Neutraliteit 
is een zeer belangrijke eis bij de beoordeling van belastingwetgeving. Onder neutraliteit 
wordt door De Kam en Van Herwaarden verstaan dat het belastingstelsel economische 
beslissingen niet (te zeer) dient te beïnvloeden. Het stelsel dient te waarborgen dat activi-
teiten niet hoofdzakelijk worden ontplooid met het oog op de fiscale gevolgen. Onder neu-
traliteit kan tevens worden verstaan rechtsvormneutraliteit, dat wil zeggen dat de keuze 
voor een bepaalde rechtsvorm niet beïnvloed zou mogen worden door de daarmee 
gepaard gaande fiscaliteit.
Hoewel ik het uitgangspunt van neutraliteit op zichzelf erken, kunnen in het licht van 
art. 20a Wet VPB 1969 enkele kanttekeningen worden geplaatst. A prima facie lijkt het 
dat van neutraliteit bij een antimisbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 per definitie 
geen sprake is, omdat deze bepaling de neutraliteit in de Wet VPB 1969 voor specifieke 
situaties nu juist beoogt op te heffen. Tegelijkertijd is art. 20a Wet VPB 1969 weliswaar 

25 Zie bijvoorbeeld R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdragen aan de invulling van 
ons beginsel van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR 2011/1667.

26 F. de Kam en F. van Herwaarden, De prijs van de beschaving, over belastingen van Nederland, zoals ze zijn 
en zoals ze kunnen zijn, Schoonhoven 1989, p. 78.
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een bepaling die voortvloeit uit het verschil in wezen tussen de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting, maar gesteld kan worden dat deze bepaling de rechtsvormneu-
traliteit tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting juist opheft, omdat 
verliezen in de inkomstenbelasting immers ook niet overdraagbaar zijn. Dit argument 
overtuigt mijns inziens niet, nu verliezen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 in ‘bona-
fide’ situaties – anders dan in de inkomstenbelasting – wel overdraagbaar zijn. Van rechts-
vormneutraliteit is in deze situaties dan geen sprake. Daarnaast kan worden betoogd dat 
voor zover er neutraliteit dient te zijn ten aanzien van het van toepassing zijn van art. 20a 
Wet VPB 1969 tussen lichamen die onder de heffing van de vennootschapsbelasting val-
len, dit naar mijn mening in beginsel onder de kwaliteitseis rechtmatigheid zou moeten 
vallen. In zoverre acht ik het dan ook niet noodzakelijk om neutraliteit als separate kwa-
liteitseis voor dit onderzoek op te nemen.

Resumerend kan gesteld worden dat de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde kwali-
teitseisen naar mijn mening op zichzelf bruikbaar zijn als toetsingskader voor een bepa-
ling als art. 20a Wet VPB 1969.27 In de nota zelf is ook opgemerkt dat deze toetsingscriteria 
van belang zijn voor de toetsing vooraf van wetten alsmede voor de evaluatie ex post.28 
Dit laat onverlet dat de invulling van deze kwaliteitseisen wellicht onduidelijk is.29 In dit 
onderzoek zal ik derhalve zelf invulling aan deze kwaliteitseisen geven op basis van het 
door mij verrichte onderzoek. Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen gaat 
het derhalve om de volgende kwaliteitseisen, waarbij ik de kwaliteitseis doeltreffendheid 
en doelmatigheid en de kwaliteitseis evenredigheid vanwege hun nauwe onderlinge 
samenhang heb samengevoegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kwaliteitseisen con-
sistentie en begrijpelijkheid. Daarmee kom ik tot de volgende vier toetsingskaders:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

1.3.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Op basis van de in vorige paragraaf genoemde kwaliteitseisen kom ik tot de volgende cen-
trale probleemstelling van dit onderzoek:

Hoe dient een regeling inzake ongewenste handel van verliezen eruit te zien voor Nederland, beoordeeld 
naar de kwaliteitseisen van i) rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen, ii) doeltreffend-
heid, doelmatigheid en evenredigheid, iii) uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en iv) consistentie en 
begrijpelijkheid? 

Om deze centrale probleemstelling te beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen 
geformuleerd:
1. Onder welke omstandigheden is sprake van ongewenst gebruik respectievelijk mis-

bruik van verliezen?

27 Deze kwaliteitseisen zijn overigens in meerdere (fiscale) proefschriften gebruikt. Zie bijvoorbeeld 
A.C.P. Bobeldijk, Afgewaardeerde vorderingen in de vennootschapsbelasting, Fiscaal Wetenschappelijke 
Reeks nr. 14, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009 en M.J. Hoogeveen, De kwaliteit 
van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks nr. 19, Sdu Uitgevers, Den 
Haag 2011.

28 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 2, p. 30-31. Zie tevens Aanwijzing 164 van de hiervóór 
genoemde ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’, waarin is opgenomen dat een wet eenmalig of 
periodiek moet worden geëvalueerd en dat de desbetreffende minister hiervan verslag doet aan 
de Staten-Generaal.

29 Zie bijvoorbeeld P. Rustenburg en A.O. Lubbers, ‘Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron 
voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?’, WFR 2008/1211.
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2. Hoe ziet de huidige regeling inzake ongewenste handel in verliezen – art. 20a Wet 
VPB 1969 – eruit en op welke wijze is deze regeling ingebouwd in het systeem van ver-
liesverrekening in de Wet VPB 1969?

3. Hoe ziet de regeling inzake ongewenste handel in verliezen eruit in de volgende lan-
den: België, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Oosten-
rijk, Duitsland, Japan, China, India, Australië, Canada en de Verenigde Staten en welke 
kenmerken kunnen uit deze regelingen worden afgeleid die van belang kunnen zijn 
voor de Nederlandse regeling inzake ongewenste handel in verliezen?

Het doel van mijn onderzoek is niet om te komen tot een geharmoniseerde regeling voor 
een bepaling tegen ongewenst gebruik van verliezen, maar om de bruikbare eigenschap-
pen van een buitenlandse regeling te benutten. Het rechtsvergelijkende onderdeel van dit 
onderzoek is dan ook ten behoeve van de Nederlandse regeling en niet om te komen tot 
een geharmoniseerde regeling (bijvoorbeeld in Europees verband). Vanuit de theorie van 
de rechtsvergelijking is de gekozen benadering naar mijn mening goed verdedigbaar.30 
Dit betekent tegelijkertijd dat het rechtsvergelijkende onderdeel van het onderzoek niet 
beoogt om een uitputtende beschrijving en/of analyse te geven van de desbetreffende bui-
tenlandse regeling. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren of er bruikbare elemen-
ten in de buitenlandse regeling bestaan, waarmee art. 20a Wet VPB 1969 beter kan vol-
doen aan de door mij gekozen kwaliteitseisen.
Een rechtsvergelijkend onderzoek met als doel te komen tot een geharmoniseerde rege-
ling – bijvoorbeeld in Europees verband – zou naar mijn mening om twee belangrijke 
redenen niet zinvol zijn. In de eerste plaats is een regeling met betrekking tot ongewenst 
gebruik respectievelijk misbruik van verliezen slechts een relatief klein onderdeel van 
een belastingheffing naar de winst van lichamen. Daarmee is niet gezegd dat een bepaald 
onderdeel van een belastingheffing naar de winst van lichamen niet geharmoniseerd zou 
kunnen worden, maar het verdient mijns inziens aanbeveling harmonisering in een bre-
der verband te zien. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Common Consolidated Corporate 
Tax Base (CCCTB), het voorstel van de Europese Commissie op grond waarvan verschil-
lende entiteiten binnen een groep in diverse EU-lidstaten op basis van een uniform prin-
cipe worden belast met behulp van een bepaalde verdeelsleutel gebaseerd op drie facto-
ren, te weten omzet, arbeid en activa.31 Hoewel er op dit moment een voorstel ligt, is het 
naar mijn mening maar zeer de vraag of de CCCTB ooit ingevoerd wordt.32 Het is echter 
wel het tot nu meest vergevorderde voorstel om te komen tot een geharmoniseerde 
grondslag voor een winstbelasting van lichamen binnen de EU.
Dit brengt mij tot de tweede reden om harmonisering niet als doel van de rechtsvergelij-
king te kiezen. Hoewel de CCCTB zoals gezegd het tot nu toe meest vergevorderde voorstel 
is om te komen tot harmonisering van de grondslag voor een winstbelasting van lichamen 
binnen de EU, bevat de conceptrichtlijn geen regeling voor toerekening van verliezen, 
noch kent de conceptrichtlijn een bepaling tegen de handel in verliezen. Een verlies op 

30 Zie bijvoorbeeld Th.M. de Boer, ‘Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een para-
digma voor de lage landen’, AA 1994, p. 303 e.v., Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie 
van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 39 e.v. en A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het 
rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999.

31 Zie de op 16 maart 2011 gepubliceerde conceptrichtlijn (COM 2011/121) van de Europese Commis-
sie inzake de CCCTB (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/
company_tax/ common_tax_base/ com_2011_121_nl.pdf) en het bijbehorende persbericht van 
16 maart 2011, nr. IP/11/319. Overigens voorziet de conceptrichtlijn onder meer in een onbe-
perkte termijn van voorwaartse verliesverrekening. Zie over de CCCTB nader onder meer 
J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Common Consolidated Corporate Tax Base 
(CCCTB), FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2011.

32 Voor invoering van de CCCTB in alle lidstaten is uniformiteit vereist. Ook is het mogelijk dat een 
minimum aantal van negen lidstaten als een vorm van versterkte samenwerking de CCCTB invoe-
ren. De CCCTB geldt dan alleen voor deze ‘kopgroep’. Zie tevens de reactie van het Nederlandse 
kabinet, dat kritisch is over de budgettaire en administratieve consequenties van het voorstel, 
MvF 4 juli 2011, AFP/2011/300U.
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grond van de CCCTB is een verlies van de gehele groep en wordt niet toegerekend aan de 
van de groep deel uitmakende lichamen.33 Ook bij een belangrijke aandeelhouderswisse-
ling blijven de verliezen achter bij de groep als geheel. Hierdoor lijken binnen de CCCTB 
mogelijkheden te ontstaan voor de handel in verliezen.34

1.4 OPZET VAN HET ONDERZOEK

Deze dissertatie bestaat uit 8 hoofdstukken. Hierna volgt in hoofdstuk 2 eerst een nadere 
uitleg en afbakening van de belangrijkste in dit onderzoek gehanteerde begrippen. Alvo-
rens nader in te gaan op art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling die ziet op de handel in ver-
lieslichamen, is het goed stil te staan bij de wettelijke kaders van de Wet VPB 1969 en het 
systeem van verliesverrekening. Dit gebeurt in hoofdstuk 3. Hierbij komt tevens de 
geschiedenis en ratio van verliesverrekening aan bod. Vervolgens volgt een analyse van 
enige conceptuele aspecten van verliesverrekening, zoals de economische aspecten van 
verliesverrekening en de motieven voor een subjectgebonden benadering van verliezen 
versus een objectgebonden benadering. Tevens ga ik in op enige alternatieve methoden 
van verliesverrekening.
Na een schets van de geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 en zijn rechtsvoorganger 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, ga ik dieper in op de ratio en de structuur van art. 20a 
Wet VPB 1969 in hoofdstuk 4. Vervolgens komen de positiefrechtelijke aspecten van 
art. 20a Wet VPB 1969 aan de orde in hoofdstuk 5. Daarna behandel ik de CoC-wetgeving 
in de hiervóór genoemde landen. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in een separaat 
hoofdstuk (hoofdstuk 6). Op basis van de conclusies die volgen uit de voorgaande hoofd-
stukken zal ik vervolgens in hoofdstuk 7 een aanbeveling doen om te komen tot een meer 
effectieve en efficiënte regeling ten aanzien van ongewenst gebruik respectievelijk mis-
bruik van verliezen. In een ruimer kader hoop ik dat dit zal leiden tot een evenwichtiger 
systeem van verliesverrekening in de Wet VPB 1969, maar met name tot een evenwichti-
gere bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Ik sluit af met een hoofdstuk waarin 
een samenvatting is opgenomen en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 
(hoofdstuk 8).

Op basis van het voorgaande kom ik tot de volgende hoofdstukindeling:
Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet en probleemstelling.
Hoofdstuk 2: Begripsbepaling.
Hoofdstuk 3: Verliescompensatie in de Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 4: Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 5: Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969.
Hoofdstuk 6: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de handel in verlieslichamen.
Hoofdstuk 7: Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.
Hoofdstuk 8: Samenvatting en conclusies.

33 Slechts indien volgens de definitie van de CCCTB niet langer sprake is van een groep – bijvoor-
beeld omdat de groep nog slechts bestaat uit entiteiten uit één lidstaat – vindt toerekening van 
de verliezen plaats op grond van de toerekeningsformule. Zie bijvoorbeeld P.H.M. Simonis, 
‘CCCTB: Some observations on Consolidation from a Dutch Perspective’, Intertax, Volume 37, 
Issue 1, 2009, p. 27.

34 Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de conceptrichtlijn in art. 80 wel een algemene antimis-
bruikbepaling is opgenomen, maar deze bepaling lijkt niet van toepassing ten aanzien van de 
overdracht van lichamen die onder de CCCTB vallen. Zie tevens J.A.R. van Eijsden, J.L. van de 
Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), FED Fiscale Brochu-
res, Kluwer, Deventer, 2011, p. 101.
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1.5 METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING VAN HET 
RECHTSVERGELIJKENDE DEEL VAN HET ONDERZOEK

Zoals vermeld in onderdeel 1.3 is het doel van het rechtsvergelijkende gedeelte van het 
onderzoek niet om te komen tot geharmoniseerde regeling die ongewenste handel in ver-
liezen tegengaat. Het rechtsvergelijkende deel van dit onderzoek staat volledig ten dienste 
van het eerste onderdeel van dit onderzoek. In dit eerste onderdeel zal op basis van een 
positiefrechtelijke analyse een aantal knelpunten in de Nederlandse regeling van art. 20a 
Wet VPB 1969 worden gesignaleerd. In het tweede deel van deze dissertatie wil ik onder-
zoeken op welke wijze andere landen de CoC-wetgeving hebben vormgegeven. De uit-
komsten van dit onderzoek kunnen hierbij ten dienste staan ten behoeve van de Neder-
landse regeling, hetgeen uiteindelijk moet resulteren in een aanbeveling ter verbetering 
van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 in hoofdstuk 7.

1.5.1 Het object van het comparatieve onderzoek

In de leer van de rechtsvergelijking wordt een (overigens niet onomstreden) onderscheid 
gemaakt tussen micro- en macrovergelijking.35 In een macrovergelijking worden rechts-
stelsels in hun geheel bekeken, terwijl bij een microvergelijking sprake is van een verge-
lijking van een onderdeel van een rechtsstelsel, zoals rechtsgebieden, rechtsinstituten, 
rechtsbeginselen, rechtsregels, verdragen en gebruiken en gewoonten.36 Een microverge-
lijking dient hierbij te allen tijde in de context van het desbetreffende rechtsstelsel te wor-
den bezien, zodat bij een microvergelijking ook elementen van een macrovergelijking 
naar voren kunnen komen.
In de leer van de rechtsvergelijking kan daarnaast een onderscheid worden gemaakt tus-
sen de dogmatische (of conceptuele) methode en de functionele methode van rechtsver-
gelijking.37 De dogmatische methode gaat hierbij kort gezegd uit van een analyse van de 
rechtssystemen op basis van formele bronnen, waarbij in beginsel geen oog bestaat voor 
de functionaliteit van het rechtssysteem of de rechtsregel. De objecten van rechtsvergelij-
king worden in beginsel los van hun werking in de praktijk geanalyseerd. De functionele 
methode daarentegen gaat uit van de functie die een bepaald rechtsinstituut of rechtsre-
gel heeft in de praktijk. Het vertrekpunt van de functionele methode is doorgaans dan ook 
een concrete vraagstelling, waarbij het erom gaat objecten op te sporen die een soortge-
lijke functie vervullen. De functie van het object bepaalt hierbij de vergelijkbaarheid.38 Bij 
het toepassen van de functionele methode van rechtsvergelijking dient daarom sprake te 
zijn van vergelijkbaarheid van het object. Met andere woorden: is er in de diverse te ver-
gelijken (onderdelen van) rechtsstelsels sprake van een soortgelijk probleem?39 De 
gemeenschappelijke noemer van het onderzoek40 – in dit geval de functie van de bepaling 

35 Zie bijvoorbeeld Zie A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, acade-
misch proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 33 e.v.

36 D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer 1988, 
p. 10.

37 Zie onder meer A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch 
proefschrift, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 67 e.v.

38 In de leer van de rechtsvergelijking wordt binnen de functionele methode daarnaast in grote lij-
nen nog een onderscheid gemaakt tussen een zogeheten ‘problem-solving approach’ en de func-
tionele methode die aansluit bij de functie van een rechtsbegrip, rechtsbeginsel of rechtsinstituut 
en de manier waarop deze functie in het recht van de andere rechtsstelsels wordt vervuld. Zie 
A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 68 e.v. Ik laat de laatstgenoemde methode in dit kader buiten 
beschouwing, omdat dit onderzoek duidelijk een problem-solving approach kent.

39 A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 72 e.v.

40 De gemeenschappelijke noemer wordt in de rechtsvergelijking ook wel ‘tertium comparationis’ 
genoemd. Zie D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, 
Deventer 1988, p. 129.
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in het desbetreffende land – is hierbij het ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van 
verliezen. Hierbij dient vanzelfsprekend de prealabele vraag te worden beantwoord wan-
neer sprake is van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen. Op deze 
plaats verwijs ik hiervoor naar paragraaf 2.5.41 Het object van het rechtsvergelijkende 
onderdeel van deze dissertatie is daarmee de fiscaalrechtelijke behandeling van onge-
wenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen. Gegeven het vorenstaande is hierbij 
ontegenzeggelijk sprake van een microvergelijking, waarbij de behandeling van onge-
wenste handel in verliezen in een aantal landen wordt onderzocht. Dit betreft een speci-
fiek onderdeel van een rechtsstelsel, namelijk een onderdeel van belastingheffing naar de 
winst voor lichamen. Wanneer er naar de mening van de fiscale wetgever sprake is van 
ongewenste handel in verliezen, wordt doorgaans op een van de volgende wijzen ingegre-
pen:42

1. Ingrijpen in ongewenste handel in verliezen op het niveau van de houders van het 
belang in het verlieslichaam (‘categorie 1’).

2. Ingrijpen in ongewenste handel in verliezen op het niveau van het verlieslichaam zelf 
op basis van de aard en omvang van de activiteiten van het verlieslichaam 
(‘categorie 2’).

Hoewel ik aanvankelijk beoogde om zowel landen uit categorie 1 als landen uit 
categorie 2 in mijn onderzoek te betrekken, bleek na een initiële analyse van de potenti-
ele categorie 2-landen dat deze uiteindelijk toch als categorie 1-land dienden te worden 
getypeerd. Het ging hierbij onder meer om China en Canada. Voorts is in paragraaf 1.2 
gebleken dat van de 50 door mij onderzochte landen slechts 3 landen als ‘categorie 2’-lan-
den dienen te worden aangemerkt. Ik heb ervoor gekozen om 1 van deze 3 landen in mijn 
onderzoek te betrekken. Hiermee denk ik met de keuze voor de te onderzoeken landen 
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het ingrijpen in ongewenste handel in ver-
liezen in de desbetreffende landen ten behoeve van het doel van mijn onderzoek (zie para-
graaf 1.5.2 hierna). Met deze functionele benadering, waarbij wordt onderzocht op welke 
wijze andere landen omgaan met ongewenste handel in verliezen, is naar mijn mening 
dan ook sprake van voldoende vergelijkbaarheid.
Ten aanzien van de opbouw van het rechtsvergelijkende gedeelte van mijn onderzoek 
merk ik nog het volgende op. Zoals hiervóór in paragraaf 1.5 is opgemerkt, staat het com-
paratieve onderdeel van het onderzoek volledig ten dienste van het eerste onderdeel. Dit 
eerste onderdeel omvat een positiefrechtelijke analyse van de Nederlandse regeling op 
het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen op basis waar-
van enkele knelpunten worden geformuleerd. Deze knelpunten zien met name op de toe-
passing van de aandeelhouderstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Ik heb er 
echter voor gekozen om een aparte paragraaf aan elk onderzoeksland te wijden en niet te 
kiezen voor een indeling per onderwerp (aandeelhoudertoets versus activiteitentoets). 
Naar mijn mening komt dit de overzichtelijkheid ten goede. Het nadeel van een indeling 
per onderwerp is bovendien dat een fragmentarisch beeld kan ontstaan van de desbetref-
fende regeling in het onderzoeksland.

1.5.2 Doel van het comparatieve onderzoek

In de leer van de rechtsvergelijking wordt het primaire doel van rechtsvergelijking door-
gaans omschreven als het vergaren van kennis over de te onderzoeken (onderdelen van) 

41 Vooruitlopend op deze paragraaf kan op deze plaats alvast worden opgemerkt dat het al dan niet 
toestaan van de verrekening van operationele resultaten met overige resultaten in het kader 
van dit onderzoek niet als ongewenst gebruik van verliezen wordt aangemerkt. De Nederlandse 
regeling ter beperking van de verrekening van houdster- en financieringsverliezen van art. 20, 
lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 blijft daarmee in dit onderzoek buiten beschouwing.

42 Andere oplossingsrichtingen zijn mij niet bekend, noch ben ik deze tegengekomen.
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rechtsstelsels.43 Met het vergaren van kennis houdt de rechtsvergelijking echter niet op; 
ik ben van mening dat de rechtsvergelijking daarmee slechts begint.44 Met de analyse van 
de vergelijkbare regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen in een aantal 
landen door middel van het zich eigen maken van de regelingen in deze landen is de kous 
dan ook niet af. De analyse dient naar mijn mening dan ook slechts als basis voor het doel 
van dit rechtsvergelijkende onderzoek, namelijk het doen van aanbevelingen voor de 
Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in verliezen bij lichamen die 
onderworpen zijn aan een belastingheffing naar de winst. Of zoals De Boer45 schrijft:

‘De beoefenaar van de rechtsvergelijking (zou) zich vooral moeten bezighouden met het 
opsporen, vergelijken en beoordelen van buitenlandse alternatieven voor de wijze waarop 
een bepaalde rechtsvraag in eigen kring wordt opgelost. Aldus kan het buitenlands recht 
fungeren als toetssteen voor de kwaliteit van het eigen recht en als bron van inspiratie voor 
de vernieuwing of verbetering daarvan. Het is dan aan de rechtsvergelijking om ons de weg 
te wijzen naar rechtsstelsels waarvan in dat opzicht iets te verwachten valt.’

Overigens plaats ik wel twee kanttekeningen bij de opmerking van De Boer. In de eerste 
plaats deel ik de visie van De Boer dat het buitenlands recht kan fungeren als toetssteen 
van het eigen recht en als bron van inspiratie voor de vernieuwing of verbetering daarvan. 
Zonder vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het onderzoek, merk ik echter op 
dat de Nederlandse regeling van art. 20a Wet VPB 1969 zeer gedetailleerd is met een lange 
voorgeschiedenis en veel bijbehorende jurisprudentie. Niet veel landen (met uitzondering 
van wellicht Duitsland en de Verenigde Staten) kennen een dergelijke regeling op detail-
niveau. Dit zou kunnen betekenen dat de Nederlandse regeling daarmee verder is ontwik-
keld dan een vergelijkbare regeling in het buitenland, zodat in zoverre weinig bruikbare 
inzichten zouden kunnen worden verkregen als gevolg van de rechtsvergelijking. Ik denk 
echter dat deze opvatting te kort door de bocht is. Een regeling op detailniveau impliceert 
naar mijn mening geenszins dat een meer robuuste regeling vanuit een rechtstheoretisch 
kader ‘waardevoller’ kan zijn en kan leiden tot nieuwe en/of betere inzichten. Vanzelf-
sprekend hangt dit ook samen met de toetsingskaders die daarbij in acht worden geno-
men. Om die reden dienen de toetsingskaders dan ook zorgvuldig te worden gekozen. Ik 
heb ervoor gekozen om deze toetsingskaders te bepalen aan de hand van een positiefrech-
telijke analyse van de Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in ver-
liezen van lichamen, art. 20a Wet VPB 1969. Uit deze positiefrechtelijke analyse destilleer 
ik vervolgens een aantal knelpunten. Vervolgens ga ik onderzoeken op welke wijze 
andere landen de CoC-regeling hebben vormgegeven, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot 
een aanbeveling tot verbetering van de Nederlandse regeling.
In de tweede plaats laat het gegeven dat het buitenlands recht een toetssteen kan zijn voor 
de kwaliteit van de nationale regeling onverlet dat de nationale regeling ook zijn eigen 
toetsingskaders kent. Het gaat hierbij om de toetsingskaders binnen de nationale regeling 
die in beginsel losstaan van de internationale toetsingskaders. Ik denk hierbij aan zorg-
vuldigheid, evenredigheid en effectiviteit. Een aanbeveling tot verbetering van de Neder-
landse regeling behelst naar mijn mening dan ook niet alleen de uitkomsten van het com-
paratieve onderzoek van de diverse landen. Wanneer de conclusie zou moeten worden 
getrokken dat de gekozen oplossingen in de CoC-regeling door andere landen als ‘onvol-
doende’ moet worden beoordeeld, betekent dit naar mijn mening dat de oplossing buiten 
deze kaders moet worden gezocht. Zorgvuldigheid, evenredigheid en effectiviteit zijn 

43 Zie A.E. Oderkerk, De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek, academisch proefschrift, 
Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999, p. 19-20.

44 Het ‘slechts’ beschrijven van buitenlandse rechtsstelsels wordt in de rechtsvergelijking ook wel 
aangeduid met ‘Auslandsrechtskunde’. Vgl. Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van 
buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 39-48.

45 Th.M. de Boer, Uitgangspunten van een rechtsvergelijkende theorie: een paradigma voor de lage landen, Ars 
Aequi Libri, Nijmegen 1994, p. 306 en Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van bui-
tenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 42.



De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening 31

daarnaast dusdanig in de Nederlandse wetgeving ingekapselde beginselen van behoor-
lijke wetgeving dat een Nederlandse regeling deze toetsstenen te allen tijde zouden moe-
ten kunnen doorstaan.

1.5.3 De onderbouwing van de landenselectie

De keuze om bepaalde landen wel of niet in een rechtsvergelijkend onderzoek mee te 
nemen is vaak arbitrair, maar wordt ook ingegeven door toevalligheden.46 Factoren die 
hierbij een rol kunnen spelen zijn talenkennis, toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
het materiaal, de rechtsfamilie waartoe een land behoort (e.g. Romaanse rechtsstelsel ver-
sus Anglo-Amerikaans) maar vooral ook het doel van de rechtsvergelijking. Zo ligt het 
voor de hand om landen in het onderzoek te betrekken die (naar verwachting) vooruitlo-
pen op het terrein waarop het onderzoek zich richt.47 Vanzelfsprekend is hiervoor echter 
een preliminaire onderzoeksfase nodig om te onderzoeken of er landen zijn die vooruit-
lopen op het gebied van de regelgeving met betrekking tot ongewenste handel in verlie-
zen. Mij is echter niet gebleken dat andere landen ten opzichte van Nederland ver voor-
oplopen op dit gebied.48 Dit bemoeilijkt de keuze van een representatieve rechtsorde. Op 
basis van welke criteria kan immers tot de conclusie worden gekomen dat een bepaald 
rechtsstelsel representatief is? Factoren die bij dit onderzoek bepalend zijn geweest bij het 
maken van de keuze voor de onderliggende landen zijn:
a. belang van de economie van het desbetreffende land voor Nederland;
b. belang van de economie van het desbetreffende land binnen de wereldeconomie;
c. geografische ligging;
d. talenkennis en beschikbaarheid van materialen;
e. representativiteit categorie 1-landen versus categorie 2-landen (zie paragraaf 1.5.2 

hiervóór);

Ik heb ervoor gekozen om twaalf landen in het onderzoek te betrekken, elf uit categorie 1 
en één uit categorie 2. De keuze om een relatief groot aantal landen (twaalf) in mijn onder-
zoek te betrekken heeft zowel voor- als nadelen. Als belangrijkste voordeel kan worden 
genoemd dat het aantal landen dusdanig van omvang is dat verwacht mag worden dat het 
onderzoek een representatief beeld geeft van de buitenlandse vergelijkbare regelingen op 
het gebied van ongewenste handel in verliezen (zowel in categorie 1 als 2). Als belangrijk-
ste nadeel kan worden genoemd dat de hoeveelheid landen noopt tot een zekere afbake-
ning van het onderzoeksobject, aangezien het te ver voert om de desbetreffende regeling 
in de 12 landen op dezelfde uitgebreide wijze te behandelen als art. 20a Wet VPB 1969. 
Doordat het tweede deel van het onderzoek zich richt op de CoC-regeling in de desbetref-
fende landen ten behoeve van het uiteindelijke doel van dit onderzoek – het komen tot een 
aanbeveling voor de Nederlandse regeling op het gebied van ongewenste handel in verlie-
zen – kan enige mate van afbakening van het onderzoeksobject in de desbetreffende 
12 landen naar mijn mening goed worden gerechtvaardigd.

Motivering van de keuze voor de landen
De gekozen landen zijn de volgende:
1. België;
2. Frankrijk;
3. Ierland;
4. het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
5. Oostenrijk;

46 Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 46.
47 Dit is in het kader van het onderhavige onderzoek overigens lastig te beoordelen. Zie hierna.
48 Waarbij een bijkomende complicerende factor is dat in het kader van een regeling op het gebied 

van ongewenste handel in verliesverrekening zonder een grondige analyse niet goed is vast te 
stellen of een regeling ver vooruitloopt op de onze. Daarnaast is ook lastig vast te stellen op basis 
van welke criteria een land geacht kan worden ver vooruit te lopen.
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6. Duitsland
7. Japan;
8. China;
9. India;
10. Australië;
11. Canada;
12. de Verenigde Staten.

Alle landen zijn hierbij als categorie 1-landen aan te merken, met uitzondering van Frank-
rijk. De keuze voor Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk ligt naar mijn mening 
voor de hand. Niet alleen zijn dit buurlanden van Nederland, maar deze landen zijn ook 
in economisch opzicht zeer belangrijk voor Nederland, omdat het belangrijke handels-
partners zijn. Duitsland kent bovendien een behoorlijke uitgebreide regeling die voor dit 
onderzoek om die reden al interessant is, terwijl daarnaast geldt dat de Nederlandse 
Wet VPB 1969 (en het hieraan voorafgaande Besluit VPB 1942) in belangrijke mate is 
gestoeld op Duitse wetgeving. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn daarnaast ook 
grote spelers in de wereldeconomie. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten, India en 
Japan, al kan (het gebrek aan) talenkennis wel een rol spelen in vergaren van nuttige infor-
matie. Ik had er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om landen als Spanje en Italië in 
mijn onderzoek te betrekken. Op grond van een initiële analyse en op basis van praktijk-
ervaring leek het mij beter om enkele niet-Europese landen in het onderzoek te betrek-
ken. Dit bevordert naar mijn mening ook de diversiteit van het onderzoek. Omdat Austra-
lië op basis van een initiële analyse ook een uitgebreide regeling bleek te hebben op het 
gebied van ongewenste handel in verliezen, leek het mij goed om dit land ook in het 
onderzoek te betrekken.
Bij de keuze voor de landen heb ik mij niet of nauwelijks laten leiden door de omstandig-
heid tot welke rechtsfamilie (Romaans, Germaans, Anglo-Amerikaans etc.) een bepaald 
land behoort. Bij een onderzoek naar een zo specifieke fiscale maatregel op het gebied van 
ongewenste handel in verliezen, komt het mij voor dat de rechtsfamilie nauwelijks een 
bepalende rol speelt. Nagenoeg alle landen wereldwijd, ongeacht hun rechtsfamilie, ken-
nen namelijk een belastingheffing naar de winst voor lichamen. In deze belastingheffing 
naar de winst is in de meeste landen ook in enigerlei mate een vorm van achterwaartse 
en/of voorwaartse verliesverrekening ingevoerd. Vervolgens komt dan de vraag op op 
welke wijze wordt omgegaan met de situatie dat sprake is van ongewenste handel in ver-
liezen. De rechtsfamilie lijkt daarin een ondergeschikte rol te spelen, al blijkt de aard van 
de regeling van landen met een verwante rechtsfamilie wel overeenkomstig te zijn (zie 
hoofdstuk 6).
De keuze voor de overige naast de reeds genoemde landen is enigszins arbitrair. Ik heb 
ervoor gekozen om enkele Europese landen in de analyse te betrekken. Frankrijk en Oos-
tenrijk liggen hierbij vanwege de grootte en het belang van deze economieën (met name 
Frankrijk) voor de hand. Daarnaast heb ik gekozen voor Ierland. De keuze voor Canada en 
China volgt uit de grootte van deze landen en het belang van deze landen voor de wereld-
economie. Dat ik ‘slechts’ 1 land uit categorie 2 in mijn onderzoek heb betrokken, is naar 
mijn mening ook goed verdedigbaar, met name wanneer mijn analyse van 50 landen in 
ogenschouw wordt genomen op grond waarvan slechts 3 landen als categorie 2-landen 
konden worden aangemerkt (Frankrijk, Litouwen en Tunesië). Ik had er ook voor kunnen 
kiezen op zoek te gaan naar landen die dergelijke wetgeving kennen, maar die voor de 
Nederlandse economie en/of de belastingwetgeving relatief onbelangrijk zijn. Dit zou dan 
een (letterlijk en figuurlijk) vergezochte keuze zijn. Met Frankrijk is in elk geval een groot 
en economisch belangrijk land vertegenwoordigd met een ver ontwikkelde rechtsorde.
Resumerend denk ik dat de hiervóór genoemde 12 landen een goed beeld geven van de 
wetgeving op het gebied van ongewenste handel in verliesverrekening. Niet alleen wor-
den de belangrijkste handelspartners van Nederland in het onderzoek betrokken, maar 
ook diverse grote spelers in de wereldeconomie. Dit leidt naar mijn mening tot een repre-
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sentatief beeld, ook vanuit statistisch oogpunt, aangezien immers 12 van de 34 landen 
met CoC-wetgeving in het onderzoek worden betrokken.

1.5.4 Toegankelijkheid en beschikbaarheid van bronnen

De diversiteit aan landen die ik in het onderzoek heb betrokken, heeft ook genoopt tot 
het maken van enkele praktische keuzes. Zo kan (het gebrek aan) talenkennis een belang-
rijke barrière opwerpen voor de betrouwbaarheid en diepgang van het onderzoek. De 
omstandigheid dat ik de Chinese en Japanse taal niet machtig ben en ook mijn vaktechni-
sche Frans niet van een dusdanig niveau is dat ik met gemak een diepgaande literatuur-
studie kan uitvoeren, heeft ertoe geleid dat ik in voorkomende gevallen gebruik heb moe-
ten maken van secundaire bronnen, dat wil zeggen vertalingen van wetteksten, artikelen 
en rechtspraak. Ook heb ik de hulp ingeroepen van diverse collega’s van Ernst & Young in 
de desbetreffende landen om bepaalde informatie te valideren. Wanneer er voldoende 
waarborgen zijn voor de betrouwbaarheid (d.w.z. de juistheid en de volledigheid) van deze 
secundaire bronnen, kan het desbetreffende land naar mijn mening goed in het onder-
zoek worden betrokken. Daarnaast zijn er in toenemende mate Engelstalige bronnen 
beschikbaar, waaruit veel bruikbare informatie kan worden geput.49 Met De Boer ben ik 
dan ook van mening dat het niet machtig zijn van een taal niet impliceert dat het desbe-
treffende land om die reden reeds bij voorbaat uitgesloten moet worden van het rechts-
vergelijkend onderzoek.50 In de leer van de rechtsvergelijking worden daarnaast handvat-
ten gegeven om met taalbarrières om te gaan, bijvoorbeeld door het (deels) onvertaald 
laten van teksten, ook om deze in de juiste juridische context te plaatsen.51 Vanzelfspre-
kend biedt deze oplossing niet bij elke taal soelaas.
Voorts kan worden opgemerkt dat het in 2011 door Stals en mij uitgevoerde onderzoek52 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de juistheid en de volledigheid van de door 
mij gebruikte informatie. Het risico ten aanzien van de juistheid en de volledigheid dat 
het gebruik van secundaire bronnen nu eenmaal met zich meebrengt is naar mijn mening 
dan ook ondergeschikt aan de verwachte meerwaarde van het onderzoek door deze lan-
den wel in het onderzoek te betrekken.

1.6 HET ONDERZOEKSPROCES

Kokkini53 stelt dat het rechtsvergelijkende onderzoeksproces in drie stadia wordt inge-
deeld:
– eerste stadium: de vaststelling van gelijkenissen en verschillen;
– tweede stadium: de verklaring;
– derde stadium: de waardering van de uitkomsten van het onderzoek.

49 Ik denk hierbij aan vaktechnische bladen zoals bijvoorbeeld Tax Notes International, Intertax en 
EC Tax Review en de informatie die beschikbaar is via het IBFD.

50 Th.M. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht’, WPNR 1992/6033, p. 46. 
Anders W.J. Zwalve, Het Janushoofd der Rechtsvergelijking, Oratie Rijksuniversiteit Groningen, Gro-
ningen 1988, p. 8, die geen heil ziet in het bestuderen van rechtsstelsels waarvan hij de taal niet 
machtig is. Zie ook W. Pintens, ‘Rechtsvergelijking en taal’, Ars Aequi 1994/43, p. 26-27 die het 
gebruik van secundaire bronnen niet afwijst, maar het belangrijk vindt meerdere bronnen te con-
sulteren en eventuele tegenspraak voor te leggen aan een deskundige die met de taal en met het 
desbetreffende rechtsstelsel vertrouwd is. Tevens is van belang dat de vertalingen en publicaties 
afkomstig zijn van specialisten die zowel met het bestudeerde rechtsgebied als met zijn taal bij-
zonder vertrouwd zijn.

51 D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwe, Deventer 1988, p. 94 
e.v.

52 D.R. Post en K.P.E. Stals, ‘The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study’, Intertax, 
april 2012, Volume 40, Issue 4, p. 232-244.

53 D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer, 1988, 
p. 145.
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Ten aanzien van het eerste stadium is van belang dat sprake is van een systematische 
methode van vergelijking. Op zichzelf is met het vergelijken van een soortgelijke bepa-
ling, namelijk de bepaling ter voorkoming van de handel in verlieslichamen, reeds aan 
deze voorwaarde voldaan. Het zou naar mijn mening te kort door bocht zijn, indien ik mij 
in het comparatieve gedeelte van het onderzoek slechts zou richten op de door mij in 
hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten. Wanneer ik mij echter louter zou richten op de 
knelpunten van de Nederlandse regeling, bestaat het gevaar van een (te) eenzijdige bena-
dering. Het lijkt daarom aanbeveling te verdienen om eerst een objectieve analyse van het 
object in de desbetreffende landen te maken om tot een beter onderbouwde formulering 
van deelvragen te komen.54 Anderzijds doet zich hierbij het probleem van de kip en het 
ei voor. Immers, zonder informatie over de wetgeving in de desbetreffende landen kan er 
geen objectieve analyse van het object plaatsvinden. Uit een door mij uitgevoerde initiële 
analyse kan echter afgeleid worden dat de Nederlandse regeling met afstand de meest 
gedetailleerde wetgeving op het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik 
van verliezen heeft, gevolgd door Duitsland en de Verenigde Staten.55 Om die reden vind 
ik het verdedigbaar om eerst de Nederlandse regeling te analyseren.
In het tweede stadium gaat het volgens Kokkini om de verklaring van de geconstateerde 
verschillen. De verklaring zal volgens haar dan ook de basis voor de theorievorming ople-
veren. In het derde stadium vindt de waardering plaats van de uitkomsten van het onder-
zoek. Hierbij wordt een (waarde)oordeel gegeven ten aanzien van de geconstateerde ver-
schillen en overeenkomsten van het te vergelijken object op basis van de betreffende ken-
merken van het object en de kwaliteiten en tekortkomingen daarvan. In mijn geval dient 
deze waardering te worden bezien in het licht van achterliggende doel van het rechtsver-
gelijkende onderzoek, namelijk te komen tot een aanbeveling voor de Nederlandse rege-
ling op het gebied van ongewenst gebruik respectievelijk misbruik van verliezen.

54 D. Kokkini-Iatridou e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Kluwer, Deventer, 1988, 
p. 147 e.v.

55 De regeling van de Verenigde Staten, art. 382 IRC, is eigenlijk het meest uitgebreid, dit komt ech-
ter met name door de vele definities en de samenloop met de overige bepalingen van het inge-
wikkelde en uitgebreide Amerikaanse belastingsysteem.




