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3 Verliescompensatie in de Wet VPB 1969

3.1 INLEIDING

In de bedrijfseconomie kan winst worden omschreven als het gedeelte van de toeneming 
van het eigen vermogen tussen het begin en het einde van een periode, dat aan de bedrijfs-
huishouding kan worden onttrokken zonder dat haar levensvatbaarheid wordt geschaad 
en haar continuïteit in gevaar wordt gebracht.92 De winst kan op grond van deze definitie 
worden opgevat als een afgeleid doel van het continuïteitsstreven van de onderneming. 
Bedrijfseconomische omstandigheden leiden er soms toe dat een onderneming te maken 
krijgt met verliezen, waardoor ook de continuïteit van de onderneming in gevaar kan 
komen. Slaagt de onderneming er niet in om binnen een bepaalde tijd voldoende resultaat 
te behalen, dan zal de onderneming niet levensvatbaar genoeg zijn om deze continuïteit 
te waarborgen. Verlies kan daarmee worden aangemerkt als een vermindering van het 
vermogen van de onderneming, dat aanvulling vergt. De mate waarin de fiscaliteit omgaat 
met deze verliezen kan van grote invloed zijn op de continuïteit van een onderneming. Of 
deze onderneming nu in de vorm van een eenmanszaak of een beursgenoteerde naamloze 
vennootschap gedreven wordt, de fiscale behandeling van verliezen speelt een belang-
rijke rol.
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in 
dezelfde mate bepalend zouden moeten zijn voor het fiscale resultaat van de onderne-
ming gedurende de gehele levensduur van de onderneming als winsten. Een verlies is 
immers niets anders dan een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die 
gedachte lijkt het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden 
moeten zijn met positieve resultaten van een onderneming ter voorkoming van (econo-
misch) dubbele belastingheffing. Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een 
zeker gevoel van onrechtvaardigheid op, maar kan ook de continuïteit van de onderne-
ming in gevaar brengen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat een systeem van belas-
tingheffing doorgaans is gestoeld op jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaar-
lijkse heffing is het verrekenen van een verlies niets meer en niets minder dan een tege-
moetkoming van de wetgever, met behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden 
gemaakt. Vanuit deze invalshoek kan de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verre-
kening van verliezen mogelijk zou moeten zijn.
De wettelijke systematiek van de fiscale behandeling van verliezen in de vennootschaps-
belasting is niet eenvoudig. De bepalingen van hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 inzake 
de verrekening van verliezen werken door in een groot deel van de positiefrechtelijke 
bepalingen omtrent het voorwerp van de belasting in deze wet. Verliescompensatie raakt 
daarmee het hart van de vennootschapsbelasting en de belastbare winst uit onderneming 
en kan daarmee worden gezien als een onvermijdelijk maar ook onlosmakelijk aspect van 
een winstbelasting.
In dit hoofdstuk komt de wettelijke structuur van verliescompensatie in de Wet VPB 1969 
aan de orde. In de eerste plaats sta ik stil bij de geschiedenis, achtergrond (paragraaf 3.2) 
en ratio van verliescompensatie in de Wet VPB 1969 (paragraaf 3.3). Aangezien de geschie-
denis en achtergrond, maar ook de ratio van verliescompensatie voor de inkomstenbelas-

92 Zie bijv. J.L. Bouma, Leerboek der bedrijfseconomie, deel 1, Uitgeversmaatschappij v.h. G. Delwel, Was-
senaar 1998, p. 62.
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ting en de vennootschapsbelasting niet los van elkaar kunnen worden gezien, komen de 
ontwikkelingen op het gebied van verliescompensatie in de inkomstenbelasting eveneens 
(zijdelings) aan bod. Vervolgens sta ik stil bij enige alternatieve methoden van verlies-
compensatie in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 ga ik in op de wettelijke systematiek van 
art. 20 Wet VPB 1969. Ik sluit af met de samenvatting en de belangrijkste conclusies in 
paragraaf 3.6. De geschiedenis, achtergrond en ratio van art. 20a Wet VPB 1969 komen in 
hoofdstuk 4 aan de orde.

3.2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN VERLIESCOMPENSATIE 
IN DE WET VPB 1969

3.2.1 De Wet op het Patentregt 1819 en eerdere wet- en regelgeving

De eerste belastingheffing van de naamloze vennootschap begint in Nederland met de 
patentbelasting, welke belasting werd geheven op grond van de Ordonnantie op het klein 
zegel op de patenten van 2 december 1805.93 Op grond van deze wet werd in beginsel elk 
bedrijf en beroep in de heffing betrokken op grond van specifieke uiterlijke kenmerken 
van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het aantal werknemers, de omzet, het tonnage, etc. 
Naamloze vennootschappen werden hierbij belast naar de grootte van het kapitaal.94 Wie 
een bedrijf wilde uitoefenen, kocht een licentie (vergunning) en voldeed daarmee zijn 
belasting. Daarnaast verkreeg de koper van de licentie hierbij kiesrecht.95 Op 21 mei 1819 
werd de Ordonnantie vervangen door de Wet op het Patentregt.96 Voor naamloze vennoot-
schappen bracht deze wet een belangrijke wijziging met zich mee, aangezien belasting-
heffing voortaan zou plaatsvinden op grond van uitdelingen van de winst. Het patentrecht 
bedroeg 2% van het bedrag van de uitdeling.97 Van een echte inkomstenbelasting, anders 
dan deze patentheffing, was op dat moment nog geen sprake. Diverse pogingen om een 
inkomstenbelasting in te voeren mislukten telkenmale. Zo werd in 1872 door de toenma-
lige minister Blussé getracht om een inkomstenbelasting in te voeren naar een proporti-
oneel tarief. Echter, vele Kamerleden waren op dat moment van mening dat een Staat niet 
het recht had om de burger te vragen naar zijn inkomen en dat het confisqueren van inko-
men uiteindelijk zou leiden tot communisme.98

Aangezien het patentrecht voor naamloze vennootschappen slechts gold ten aanzien van 
uitdelingen van de winst, bestond er geen regeling voor verliescompensatie. Een derge-
lijke regeling was ook niet noodzakelijk, want het bedrijfseconomische resultaat (al dan 
niet bepaald naar fiscale maatstaven) werd immers niet in de belastingheffing of de hef-
fing van het patentrecht betrokken, maar slechts de uitdeling van winsten. Ook voor 
natuurlijke personen gold er geen mogelijkheid om gerealiseerde verliezen te compense-
ren met behaalde winsten. De toenmalige regeling voor naamloze vennootschappen laat 

93 Voor een overzicht van de diverse belastingen zoals deze hier te lande hebben gegolden verwijs 
ik naar onder meer P.H. Engels, De geschiedenis van belastingen in Nederland, H.A. Kramers, Rotterdam 
1848 en A.M. Elias, De Vrankrijker’s Geschiedenis van de belastingen, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 
2005 en O.I.M. Ydema, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Belastingrecht, academisch proefschrift, 
Wolters-Noordhoff, Groningen 1997.

94 Zie onder meer J. Verseput, Totale winst in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, Kluwer, 
Deventer 2004, p. 2 e.v. Voor een nadere beschrijving van deze heffing zij verwezen naar 
O.I.M. Ydema, ‘De belastinghervorming van Alexander Gogel uit 1806’, WFR 2006//900 en de 
aldaar genoemde literatuur.

95 Vgl. Vakstudie inkomstenbelasting 1964, Historisch overzicht, paragraaf 2.
96 Stb. 34.
97 Zie bijv. Volledig zamenstel der wettelijke verordeningen op het regt van patent : ten aanzien van hare uitvoe-

ring en toepassing toegelicht met beschikkingen der administrative en uitspraken der regterlijke magt; een en 
ander tot en met 31 december 1861, Gebr. Giunta D’Albani, ’s-Gravenhage 1862, p. 302 e.v.

98 Vgl. Vakstudie inkomstenbelasting 1964, Historisch overzicht, paragraaf 2.
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zich goed vergelijken met de huidige Wet op de dividendbelasting 1965.99 Op grond van 
de Wet DB 1965 vindt eveneens eerst heffing plaats, indien er sprake is van een opbrengst. 
Doorgaans is dit een winstuitdeling. Teneinde een dergelijke uitdeling te kunnen doen, 
diende de naamloze vennootschap, bezien naar huidige maatstaven, toch eerst een winst 
te maken dan wel te beschikken over winstreserves of het vooruitzicht hebben van 
winst.100 De vennootschap diende derhalve eerst eventuele aanwezige verliezen, indien 
deze tot uitdrukking kwamen in het eigen vermogen van de vennootschap, aan te zuive-
ren. In zoverre gold er op grond van de Wet op het Patentregt 1819 een zekere mate van 
verliescompensatie, die in feite voortvloeide uit de heffingssystematiek. Gegeven deze 
heffingssystematiek was deze vorm van verliescompensatie per definitie onbeperkt naar 
de toekomst. Echter, een vorm van achterwaartse verliescompensatie bestond er in deze 
systematiek niet. Immers, een eenmaal gedane uitkering van de winst was belast. Indien 
in een later jaar een verlies zou worden gemaakt, dan zou dit slechts effect hebben op de 
mogelijkheid om winsten uit te keren in de toekomst. De heffing over de winstuitkering 
kon niet ongedaan gemaakt worden.
Toch gaat het mij te ver om deze vorm van verrekening aan te duiden als verliescompen-
satie. Ik verwijs hiervoor tevens naar paragraaf 2.2, waar ik de door mij gehanteerde defi-
nitie van verliescompensatie respectievelijk verliesverrekening heb omschreven. Hieruit 
valt af te leiden dat voor verliescompensatie vereist is dat er sprake is van een belasting-
heffing naar de winst, waarbij een winst respectievelijk een verlies berekend wordt op 
basis van een balans en winst-en-verliesrekening. Winsten en verliezen worden hierbij op 
grond van de wetssystematiek met elkaar verrekend. Op grond van de Wet op het Patent-
regt 1819 behoort slechts tot de belastbare grondslag de uitdeling van de winst. Verliezen 
worden daarbij niet in aanmerking genomen. Hoewel de facto wel in enigerlei mate reke-
ning werd gehouden met verliezen, is deze systematiek te zeer afwijkend van hetgeen 
naar mijn definitie onder verliescompensatie dient te worden verstaan.

3.2.2 Vermogensbelasting 1892 en Bedrijfsbelasting 1893

De Wet op het Patentregt 1819 heeft bijna tot aan het eind van de negentiende eeuw 
standgehouden. In 1893 respectievelijk 1894 werd een gesplitste vorm van inkomstenbe-
lasting ingevoerd in de vorm van een vermogensbelasting101 en een belasting op bedrijfs- 
en andere inkomsten.102 Opbrengsten van vermogens vielen onder de vermogensbelas-
ting en werden belast tegen een percentage van 4%. Overige inkomsten van natuurlijke 
personen vielen onder de bedrijfsbelasting, onder aftrek van 4% van het bedrijfsvermo-
gen. Krachtens art. 1b van deze wet was deze ook van toepassing op ‘hier te lande geves-
tigde naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, coöpe-
ratieve of andere verenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen’. Deze rechts-
personen werden echter nog steeds belast over de uitdelingen van de winst, naar een 
tarief van maximaal 3,2%.103

Voor de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting van natuurlijke personen vond de 
heffing plaats op grond van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren, 

99 Vgl. art. 2 Wet DB 1965, op grond waarvan de dividendbelasting wordt geheven naar de opbrengst 
van aandelen, winstbewijzen en geldleningen. Ook een vergelijking met art. 2:105 jo. art. 2: 216 
BW op grond waarvan een nv of bv in beginsel geen uitkeringen van haar winst aan haar aandeel-
houders kan doen toekomen, zolang niet alle verliezen zijn aangezuiverd, lijkt voor de hand te 
liggen. Dit zijn echter civielrechtelijke bepalingen, zodat ik deze verder buiten beschouwing laat.

100 In beginsel is het naar huidige maatstaven beoordeeld, niet strikt noodzakelijk dat de vennoot-
schap over een winstreserve beschikt teneinde een (verkapte) winstuitkering te kunnen doen. 
Voldoende kan zijn dat de vennootschap voldoende winst in het vooruitzicht heeft. Zie o.m. 
r.o. 6.3.9 in HR 9 september 1992, nr. 28.364, BNB 1992/382.

101 Wet van 27 september 1892, Stb. 223, in werking getreden 1 mei 1893. Opgemerkt wordt dat het 
belastingjaar liep van 1 mei tot en met 30 april. Zie bijv. E. Franken, Wet van 2 October 1893 (Staats-
blad no. 149) tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, C. de Boer Jr., Helder 1894.

102 Wet van 2 oktober 1893, Stb. 149, in werking getreden 1 mei 1894.
103 Art. 9 van deze wet.
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waardoor er in feite een vorm van egalisatie of verliescompensatie plaatsvond. In zoverre 
kwam een verlies tot uitdrukking in het gemiddelde inkomen. Voor het overige werd met 
een verlies echter niets gedaan.104 Voor natuurlijke personen vond er echter wel een vorm 
van horizontale (binnenjaarse) verliesverrekening plaats van de resultaten die binnen een 
jaar belast werden:

‘Doch niet altijd wordt er opgeteld, of niet altijd bepaalt men zich tot het optellen. Soms 
is het noodig af te trekken, want als er in een of meer bedrijven verlies is geleden, wordt ver-
lies afgetrokken van de winsten, loonen, pensioen, lijfrenten enz., en komt alleen het restant 
– gesteld er is er een – voor de belasting in aanmerking.’105

In deze wet, en in de bijbehorende toelichtingen, wordt het winstbegrip slechts omschre-
ven als ‘de som van al hetgeen in geld of geldswaarde genoten wordt uit bedrijf, beroep, 
onderneming.’106 De wetgever achtte het niet nodig om het winstbegrip nader te 
omschrijven, zodat dit begrip doorgaans door de rechtspraak nader werd ingevuld.107 Het 
relatief lage tarief van 4% voor natuurlijke personen heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen 
dat een nadere omschrijving van het begrip winst niet noodzakelijk werd geacht. Hierin 
zou ook de oorzaak kunnen zijn gelegen dat maatregelen in de sfeer van verliescompen-
satie minder urgent werden geacht.

3.2.3 De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en de Wet op de Dividend- en 
Tantièmebelasting 1917

Onder meer vanwege structurele tekorten bij de overheid werd de roep om een enkelvou-
dige inkomstenbelasting, die zowel de inkomsten uit bedrijf als de inkomsten uit vermo-
gen zou belasten, steeds groter. Enkele voorstellen hiertoe die aan het begin van de 
20e eeuw werden gedaan, haalden het echter niet. Uiteindelijk werd onder het bewind 
van de toenmalige minister Treub de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 aangenomen, 
welke wet in werking trad op 1 mei 1915.108 De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 was 
van toepassing op zowel natuurlijke personen als de rechtspersonen die voorheen onder 
de Bedrijfsbelasting vielen, waarbij de rechtspersonen nog steeds werden belast op grond 
van hun uitdelingen van de winst. Het tarief was proportioneel en bedroeg 5%. Belasting-
heffing bij natuurlijke personen vond niet meer plaats op basis van het gemiddelde inko-
men over de laatste drie jaren, maar werd jaarlijks vastgesteld. Minister Treub liet tijdens 
de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel overigens blijken dat hij het niet wen-
selijk achtte dat een ‘dividendbelasting voor rechtspersonen’ was geïncorporeerd in de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Later herstelde hij deze ‘Schönheitsfehler’ door de 
invoering van een separate Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917, welke wet 

104 Dit blijkt onder meer uit de volgende passage uit de toelichting bij art. 4 (paragraaf 77): ‘In geval 
daarentegen het bruto-inkomen (...) wisselvallig is, dan moet het belastbaar bedrag uit het verleden worden afge-
leid. Dan stelt de wet deze vraag: hoeveel is de zuivere winst (...) geweest gedurende de laatste drie kalenderja-
ren. Van die drie sommen neemt men dan het gemiddelde, de verliesjaren in mindering brengende van de winst-
jaren, en dat gemiddelde, als het niet negatief is, wijst dan het belastbaar bedrag aan.’ Zie J.P. Sprenger Van 
Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage 1894, Toe-
lichting bij art. 4, paragraaf 77, p. 117 e.v. Overigens werd op een verlies nog wel de aftrek van 4% 
toegepast. Het verlies werd derhalve groter als gevolg van deze aftrek.

105 J.P. Sprenger Van Eyk, De wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten, Martinus Nijhoff, ’s-Gra-
venhage 1894, Toelichting bij art. 2, paragraaf 1, p. 63.

106 Art. 3 van deze wet.
107 Zo is het een tijdlang niet vanzelfsprekend geweest dat winsten behaald met de verkoop van 

bedrijfsmiddelen op grond van deze bepaling werden belast. Zie onder meer H.J. Hellema, ‘De ont-
wikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’, opgenomen in FED Bundel 
Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 30 en de aldaar genoemde jurispru-
dentie.

108 Wet van 19 december 1914, Stb. 563. Zie Vakstudienieuws Inkomstenbelasting 1964, Historisch over-
zicht, paragraaf 5. De vermogensbelasting bleef overigens gehandhaafd.
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van toepassing was op de binnen het Rijk gevestigde lichamen en in werking trad op 1 mei 
1918.109 Het tarief bedroeg aanvankelijk eveneens 5%, maar liep door de jaren heen als 
gevolg van gemeentelijke en rijksopcenten op naar 12,05%.110

Zowel de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 als de Wet op de Inkomstenbe-
lasting 1914 kenden geen regeling voor verliescompensatie. Eerstgenoemde wet niet van-
wege de wijze van heffing naar een uitdeling van de winst (zie tevens paragraaf 3.1.1)111, 
laatstgenoemde wet niet, omdat dit uitdrukkelijk tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel werd afgewezen. Een regeling tot compensatie van verliezen in de 
inkomstenbelasting werd afgewezen met een beroep op de omstandigheid dat de belang-
hebbende dan toch in het laatstverlopen jaar een winst heeft gemaakt en dat het feit dat 
hij een deel daarvan kan besteden voor kapitaalvorming (namelijk tot het inhalen van zijn 
vroeger verlies) toch geen reden kan zijn tot verlaging van de belasting.112 Wat opvalt aan 
deze argumentatie, is dat zij met name ziet op voorwaartse verliesverrekening. Ten aan-
zien van de (on)wenselijkheid van een regeling voor achterwaartse verliescompensatie 
wordt niets opgemerkt.

3.2.4 De Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916

Gezien hetgeen in paragraaf 3.2.3 is opgemerkt, is het opmerkelijk dat de eerste wette-
lijke mogelijkheid van verliescompensatie ziet op achterwaartse verliesverrekening. Deze 
mogelijkheid tot verliesverrekening doet voor het eerst haar intrede in de Eerste Wereld-
oorlog met de Wet op de Oorlogswinstbelasting van 1916.113 De Wet op de Oorlogswinst-
belasting 1916 was zowel van toepassing op hier te lande wonende natuurlijke personen 
op grond van de ‘vermeerdering van inkomen wegens de oorlogstoestand’, alsook op de 
in het Rijk gevestigde lichamen wegens hun ‘oorlogswinst’. Op grond van art. 92, sub a 
van deze wet was het mogelijk om verliezen te verrekenen met winsten uit de twee vorige 
jaren. Daarnaast gold op grond van art. 92, sub b dat, indien het verlies niet achterwaarts 
kon worden verrekend, dit verlies alsnog in aanmerking kon worden genomen in de vol-
gende jaren. Daarmee gold een onbeperkte termijn van voorwaartse verliesverreke-
ning.114 Teneinde de verliesverrekening te bewerkstelligen, diende de belastingplichtige 
een bezwaarschrift in te dienen, aldus art. 93 van deze wet.115 In de toelichting wordt de 
maatregel van verliescompensatie als volgt gemotiveerd:

‘Ook wordt bij een belastingplichtige het gevoel van een billijkheidsaanspraak op terugbeta-
ling na verloop van tijd minder, terwijl voor de schatkist de terugbetaling, hoe langer de 
oorlog duurt, des te bezwarender wordt. Is daarentegen nog geen oorlogswinstbelasting 
betaald, of wordt de genoemde vermindering door de vermeerdering, waarvoor belasting 
betaald werd, niet geheel gecompenseerd, dan zal die vermindering of het na compensatie 
overblijvende deel als verlies voor volgende jaren gelden. De compensatie blijft dus beperkt 

109 Wet van 11 januari 1918, Stb. 4. Zie voorts H.J. Hellema, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in 
het Nederlandse belastingrecht’, in FED Bundel Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amster-
dam 1953, p. 25 e.v. De niet binnen het Rijk gevestigde lichamen bleven onder de inkomstenbe-
lasting vallen.

110 Vakstudie Vennootschapsbelasting, Historisch overzicht, paragraaf 2.
111 De keuze tussen een uitdelingsbelasting en een winstbelasting werd overigens door minister 

Treub afgedaan als een kwestie van heffingstechniek.
112 Gedr. Stukken 1911/1912, no. 3, p. 44. Ontleend aan C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bun-

del Winst en Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam, 1953, p. 60 e.v.
113 Wet van 22 juni 1916, Stb. 288. Verliesverrekening was opgenomen in art. 92. Hierbij zij tevens 

opgemerkt dat de tarieven in de Eerste Wereldoorlog fors waren gestegen.
114 Zie onder meer V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918, 

p. 216. Slechts weinig auteurs lijken deze mogelijkheid van onbeperkte verliesverrekening te 
hebben onderkend. In gelijke zin: F.H.M. Grapperhaus, ‘Onbeperkte verliescompensatie, een eis 
van rechtvaardigheid’, WFR 1979/5410.

115 Zie V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918, p. 223 e.v.
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tot verminderingen van het inkomen of de winst, voor zoover zij met den oorlogstoestand 
verband houden.’116

Hieruit valt af te leiden dat een zeker gevoel van billijkheid ten grondslag heeft gelegen 
aan de invoering van de achterwaartse verliescompensatie in deze wet. Om budgettaire 
redenen werd de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 na de Eerste Wereldoorlog afge-
schaft. Daarmee verdween ook de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie en 
onbeperkte voorwaartse verliescompensatie. De behoefte aan een dergelijke regeling 
bleef echter bestaan, met name door de recessie die was ontstaan na de Eerste Wereldoor-
log.117

3.2.5 De Wet op de Inkomstenbelasting 1914 vanaf de wet van 28 April 1927, 
Stb. 99

Na de afschaffing van de Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 werd ten aanzien van 
natuurlijke personen teruggevallen op de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. Het inko-
men uit bedrijf nam (nog steeds) geen bijzondere plaats in bij de heffing van natuurlijke 
personen en werd derhalve niet geabstraheerd van de overige bronnen van inkomen. 
Voor de in het Rijk gevestigde lichamen gold de Wet op de Dividend- en Tantièmebelas-
ting 1917. Eerst in 1927 wordt de mogelijkheid van verliescompensatie wettelijk veran-
kerd in de Wet op de Inkomstenbelasting 1927.118 Op grond van deze wet kon een negatief 
inkomen van een jaar verrekend worden met een positief inkomen van de twee volgende 
jaren.119

In de memorie van toelichting bij deze wet werd opgemerkt dat, indien de zaak meer van 
de zijde van de belastingplichtige wordt beschouwd, niet te ontkennen valt dat degene die 
een bron van inkomen bezit, die hem een sterk wisselende opbrengst, zelfs nu en dan een 
negatieve opbrengst bezorgt, zijn levenswijze zal indelen op een gemiddeld inkomen, 
waarbij hij ook de negatieve jaren in aanmerking neemt.120 De toenmalige hoogte van de 
belasting werd tevens als een knelpunt ervaren om kapitaal te vormen. Daarnaast valt uit 
de memorie van toelichting af te leiden dat de beperking van de voorwaartse verliescom-
pensatie tot twee jaar werd verdedigd met het argument dat de samenhang tussen twee 
inkomens over ver van elkaar gelegen jaren toch wel al te zeer zoek is. Praktisch gold daar-
naast als aanvullend bezwaar dat de moeilijkheid om de negatieve resultaten over een niet 
dichtbij gelegen jaar op behoorlijke wijze vast te stellen.121

116 V.S. Ohmstede, Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916, P. de Ruyter, Woerden 1918, p. 216 e.v.
117 Zie onder meer D. Juch en H.W. Hofman, ‘Enige beschouwingen bij de verrekening van verliezen’, 

MBB 1983 nr. 7-8, p. 157.
118 Wet van 28 april 1927, Stb. 99.
119 Art. 17 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 zoals dit luidde per 1 mei 1927. Zie voorts 

V.S. Ohmstede, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 4e druk, Uitgeverij Joh. Mulder, Gouda 1927, 
p. 137-138.

120 Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’ in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, 
Amsterdam 1953, p. 60.

121 Van Soest merkt op dat een onbeperkte verliescompensatie wordt afgewezen met de hier 
genoemde argumenten. Omgekeerd valt echter uit de memorie van toelichting af te leiden dat de 
beperking van de voorwaartse verliesverrekening tot twee jaar wordt verdedigd met behulp van 
deze argumenten. Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’ in FED Bundel Winst en verlies, het winstbe-
grip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 60 en J.H.R. Sinninghe Damsté, De Wet op de Inkomstenbelasting, 
5e druk, Tjeenk Willink, Zwolle 1937, p. 264-265.
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3.2.6 Het Besluit op de Winstbelasting 1940, het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942 en het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941

De Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 heeft uiteindelijk standgehouden tot 
en met 1940. Op 26 juli 1940 werd het Besluit op de Winstbelasting 1940 vastgesteld door 
de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën.122 Vanaf dat moment werd de 
bedrijfswinst van de lichamen als zelfstandig object in de belastingheffing betrokken. 
Art. 8 van deze wet voorzag in een regeling van compensatie van eventuele verliezen met 
winsten in de vijf volgende jaren.
Uit de memorie van antwoord valt af te leiden dat de wetgever ernstig bezwaar had tegen 
een andere (lees: ruimere) termijn voor voorwaartse verliesverrekening dan vijf jaren. Er 
zou ook ten aanzien van verliezen een soort verjaring moeten gelden, aangezien oude ver-
liezen na verloop van tijd niet meer gevoeld zouden worden. Voorts zou een gedachtewis-
seling over verliezen na zes jaren nauwelijks meer mogelijk zijn.123 In de literatuur werd 
echter betoogd dat een periode van vijf jaren onvoldoende zou zijn voor de compensatie 
van verliezen.124

Met ingang van 1 januari 1942 werd het Besluit op de Winstbelasting 1940 ingetrokken 
en vervangen door het Besluit VPB 1942. Voorts werd op 29 mei 1941 het Besluit IB 1941 
vastgesteld, welk besluit met ingang van 1 januari 1941 in werking trad. Deze wet had 
geen gevolgen voor de in 1927 in werking getreden termijn van voorwaartse verliesverre-
kening van twee jaar voor natuurlijke personen. Wel gold deze termijn voortaan voor de 
verrekening van een negatief onzuiver inkomen met een positief onzuiver inkomen 
van de twee volgende jaren.125 Voor de winstberekening van het Besluit VPB 1942 werd 
verwezen naar het Besluit IB 1941. Dit betekende tevens dat de termijn van voorwaartse 
verliesverrekening van vijf jaar voor rechtspersonen die onder het Besluit op de Winstbe-
lasting 1940 vielen, werd verkort naar twee jaar.

3.2.7 De belastingherzieningen van 1947 en 1950

Het Besluit IB 1941 werd tweemaal grondig herzien. De eerste herziening vond plaats 
in 1947. Op grond van deze herziening werd het onder meer mogelijk om onbelaste reser-
ves te vormen.126 Deze regeling maakte het mogelijk dat winsten konden worden gereser-
veerd in de netto onbelaste reserve.127 Indien er vervolgens verliezen werden gemaakt, 
konden deze verliezen afgezet worden tegen de onbelaste reserve. In feite werd op deze 
wijze een vorm van achterwaartse verliescompensatie ingevoerd. Voorts blijkt uit de 
memorie van toelichting dat de wetgever in toenemende mate begrip krijgt voor het 
bedrijf en eventuele verliezen die daarmee gepaard kunnen gaan. Gezien het belang van 
de overwegingen uit de memorie van toelichting, ook voor wat betreft de ratio van ver-

122 Vakstudie Vennootschapsbelasting, Historisch overzicht, paragraaf 3.
123 V.S. Ohmstede en J.J. de Klerck, Besluit op de Winstbelasting 1940, Joh. Mulder, Gouda, 1940, p. 68.
124 Zo pleitte Cool voor een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar en een onbe-

perkte termijn van voorwaartse verliesverrekening. Zie C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in 
FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 61. Hierbij werd echter 
de kanttekening geplaatst dat de overheidsinkomsten gevoeliger zouden worden voor de wisse-
lingen der conjunctuur.

125 Voorheen was verliescompensatie slechts mogelijk voor een negatief inkomen. Het verschil tus-
sen deze twee grootheden bestond onder meer uit bepaalde aftrekposten zoals de aftrekbare gif-
ten.

126 Art. 4 Belastingherziening 1947.
127 De reservering op grond van art. 4 was echter gelimiteerd tot het laagste van de volgende twee 

bedragen. De eerste limiet bedroeg de voor de reservering beschikbare vermogenstoeneming en 
de tweede limiet bedroeg 15% van de winst in een jaar.
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liescompensatie, wordt hierna een gedeelte van de memorie van toelichting weergege-
ven:128

‘Een zware belastingdruk werkt op verschillende wijzen ten opzichte van de ondernemers en 
de financiers der ondernemingen enerzijds en de overige personen die bij de onderneming 
betrokken zijn anderzijds. Op de bereidheid tot ondernemen met inbegrip van het financie-
ren van ondernemen kan de belastingheffing een fnuikende invloed uitoefenen, niet slechts 
door hoge percentages, maar vooral door een houding, waarbij de overheid bij gunstige 
afloop van zaken een hoog aandeel van de winst opeist, doch in geval van geleden verlies 
“niet thuis” geeft of althans niet in dezelfde mate tot delen bereid is als bij het behalen van 
winst. Buiten de sfeer van het ondernemen werkt de belastingdruk op den duur als een prik-
kel tot inspanning en efficiënter verbetering van het door de belastingen omlaag gedrukte 
reële inkomen. 
In de sfeer van de ondernemingen (in ruime zin opgevat) is een tamelijk ruime compensatie 
van verliezen met winsten vereischt, om het riskante initiatief niet te ontmoedigen. En deze 
compensatie dient niet beperkt te blijven in dier voege, dat vroegere verliezen met latere 
winsten worden gecompenseerd, maar moet vooral ook in omgekeerden zin mogelijk zijn. 
Het is een vraag van conjunctuurpolitiek, of de compensatie van verliezen met vroegere win-
sten dient te geschieden bij wijze van vermindering van vroegere belastingaanslagen, dan 
wel mogelijk gemaakt moet worden door het toestaan van belastingvrije reserveeringen, 
waaruit reserves worden gevormd welke, ook in fiscaal opzicht, latere verliezen opvangen 
of verkleinen. Voor het oogenblik acht de onderteekende de laatste methode de meest ver-
kieslijke.’

De regeling van de onbelaste reserve bleek in de praktijk, mede vanwege haar ingewik-
kelde formulering, uiterst gecompliceerd. Deze regeling werd (mede) daarom bij de Belas-
tingherziening 1950 weer afgeschaft. Uit de memorie van toelichting bij deze wet valt af 
te leiden dat de onbelaste reserve werd ‘uitgeruild’ tegen de verruiming van de termijnen 
voor voorwaartse verliescompensatie, ook omdat deze regeling eenvoudiger was.129 Op 
grond van de Belastingherziening van 1950 werd de termijn voor voorwaartse verliesver-
rekening verruimd van twee naar vier jaren, zowel in de inkomstenbelasting als in de ven-
nootschapsbelasting. Hierdoor kon het voorkomen dat verliezen uit 1947 die in 1949 in 
eerste instantie waren verdampt, in 1950 als gevolg van de verruiming van de termijn 
voor voorwaartse verliesverrekening naar vier jaren weer konden herleven. Dergelijke 
verliezen werden ook wel ‘lazarusverliezen’ genoemd.130

Van Soest noemt de afschaffing van de onbelaste reserve een stap achteruit in de tijd, aan-
gezien met het verruimen van de termijnen voor voorwaartse verliescompensatie nooit 
bereikt kon worden wat met de onbelaste reserve wel kon. Met dit argument doelde Van 
Soest met name op de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie, aangezien dit 
als gevolg van de Belastingherziening 1950 niet langer mogelijk was.131 Van Soest consta-
teert met de afschaffing van de onbelaste reserve dan ook een principiële verschuiving 
van de behandeling van verliezen.

128 Memorie van toelichting bij de Belastingherziening 1947, p. 4. Ontleend aan C. van Soest, ‘Begrip 
voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 62 e.v.

129 V.S. Ohmstede, Belastingherziening 1950, Johan Mulder’s Uitgevers-Maatschappij, Gouda 1950, p. 30 
e.v. Wel werd overgangsrecht geïntroduceerd op grond waarvan de onbelaste reserve in bepaalde 
gevallen moest worden verminderd met verliezen. Ik laat dit hier verder buiten beschouwing. 
Voor het overige werd de verruiming van de termijn van voorwaartse verliesverrekening niet 
nader gemotiveerd.

130 Vgl. het Johannesevangelie (Nieuwe Testament). Lazarus zou volgens de overlevering uit de dood 
zijn herrezen. Bij de invoering van de (tijdelijk) verruimde termijn voor achterwaartse verliesver-
rekening voor de jaren 2009 en 2010 (en later ook 2011) heb ik de winsten uit voorgaande jaren 
die weer relevant werden als gevolg van de verruimde termijn van achterwaartse verliesverreke-
ning als ‘lazaruswinsten’ aangeduid. Zie D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse ver-
liesverrekening: Over liquiditeit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.

131 C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en straks, Amster-
dam 1953, p. 64.
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3.2.8 De periode 1953-1994

Met ingang van 1 januari 1953 werd voor het eerst een termijn van achterwaartse verlies-
verrekening geïntroduceerd.132 De termijn bleef beperkt tot één jaar. Voorts werd de ter-
mijn voor voorwaartse verliesverrekening verlengd. De regeling voor achterwaartse ver-
liesverrekening is ontstaan na een amendement vanuit de Tweede Kamer. De toenmalige 
regering was namelijk van mening dat verliezen moesten kunnen worden verrekend met 
winsten. Juist door de toen ingevoerde termijn van zes jaar voor voorwaartse verliesverre-
kening was de regering van mening dat deze termijn voldoende diende te zijn. Van rege-
ringszijde was er verzet om de termijn van één jaar achterwaartse verliesverrekening te 
verlengen. Zij waren van mening dat een termijn van één jaar alleszins redelijk was.133

In 1953 werd nog een andere belangrijke maatregel ingevoerd voor zogenoemde aanloop-
verliezen. Aanloopverliezen, zijnde verliezen uit bedrijf over de eerste zes boekjaren sinds 
de stichting van het bedrijf, waren voortaan onbeperkt voorwaarts verrekenbaar (art. 16 
Besluit IB 1941). In de memorie van toelichting werd dienaangaande het volgende opge-
merkt:

‘De verlenging van de compensatietermijn heeft in verband met de gunstige gang van zaken 
in de laatste jaren op het ogenblik slechts een beperkte practische betekenis. Zij zal echter 
ook nu een rem tot het ontplooien van initiatieven kunnen wegnemen. Feitelijke toepassing 
zal zij kunnen vinden, indien bij een – onverhoopte – teruggang van de conjunctuur ernstige 
verliezen zouden optreden, in welk geval zij inhalen van kapitaalsverliezen zal vergemakke-
lijken. Is deze maatregel in het bijzonder van belang voor gevestigde ondernemingen, de 
tweede hiervoor aangeduide regeling zal ertoe leiden dat de risico’s van nieuw op te richten 
bedrijven worden beperkt. Tot het voorstellen van beide maatregelen kon te eerder worden 
overgegaan, nu verwacht mag worden dat de belasting-administratie als gevolg van het 
inlopen van achterstand in de aanslagregeling enigszins de handen vrij zal krijgen, waar-
door de bezwaren van administratief-technische aard, welke voorheen aan het scheppen 
van een ruimere verliescompensatie in de weg stonden, thans niet meer zo zwaar behoeven 
te wegen.’134

Opvallend is dat de bezwaren van praktische aard, die bij eerdere belastingherzieningen 
ter sprake werden gebracht, vanaf 1953 kennelijk niet meer aan de orde waren. In de 
praktijk bleek het lastig om na verloop van jaren nog inhoudelijke geschillen over de 
grootte van verliezen te kunnen voeren. Ten aanzien van de aanloopverliezen was dit 
praktische probleem in zoverre opgelost. Deze werden voortaan bij beschikking vastge-
steld.135

In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer op de Wet op de inkomstenbelasting 
1964136 werd door diverse Kamerleden aangegeven dat naar hun mening de beperking in 
de tijd van de verliescompensatie ten principale onjuist is, omdat op deze wijze meer 
winst wordt belast respectievelijk kan worden belast dan gedurende de levensduur van de 
onderneming feitelijk wordt behaald. Slechts overwegingen van administratieve en bud-
gettaire aard zouden het in aanmerking nemen van een kortere termijn van verliescom-
pensatie aanvaardbaar maken. Bij de voorwaartse verliesverrekening zouden zich hierbij 
geen andere administratieve problemen voordoen dan ten aanzien van de aanloopverlie-

132 Afgezien van art. 92 van het Besluit op de Oorlogswinstbelasting 1916 en in aanmerking nemende 
dat de mogelijkheid van de onbelaste reserve niet als achterwaartse verliescompensatie sec dient 
te worden beschouwd.

133 J. Brunt, Verliesverrekening, Facetten van problemen rond de inkomstenbelasting, FED Fiscale Brochures, 
2e druk, Kluwer, Deventer 1985, p. 30.

134 Weekblad der Belastingen, 1953/4154. Zie tevens J. van Soest, Belastingen, 8e druk, Gouda Quint, Arn-
hem 1954, p. 70-71.

135 Beschikking van 21 mei 1954, no. 197.
136 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 35. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd 

beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
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zen. Praktisch gezien zou een onbeperkte achterwaartse verliesverrekening wel tot 
bezwaren leiden.
De bewindslieden van Financiën meenden dat de maatregelen op het gebied van verlies-
verrekening in de inkomstenbelasting dienden te worden gezien als een maatregel van 
draagkrachtcorrectie.137 Toch zou hierbij in de tijd een zekere natuurlijke grens moeten 
gelden. Met behulp van de mogelijkheid van achterwaartse verliescompensatie werd het 
voor een belastingplichtige eenvoudiger om een verlies te dragen. Achterwaartse verlies-
compensatie diende dan ook met name te worden gezien als een sociaaleconomische 
maatregel.
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 bracht uiteindelijk slechts een minimale wijziging 
ten aanzien van de maatregelen op het gebied van verliescompensatie met zich mee, 
namelijk dat voortaan de verrekening van een negatief zuiver inkomen in aanmerking 
kwam voor verliesverrekening in plaats van een negatief onzuiver inkomen.138 De invoe-
ring van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 1970 leidde niet tot een 
principiële herziening van de tot dan toe geldende heffingsbepalingen voor lichamen. 
Ook de termijnen van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening werden aanvan-
kelijk ongewijzigd overgenomen, al konden diverse Kamerleden zich nog steeds niet vin-
den in de beperkte termijnen.139 Als tegenargument werd (opnieuw) aangedragen dat een 
periode van acht jaren, hetgeen langer was dan een korte conjunctuurgolf, doorgaans toe-
reikend was om de verliezen te kunnen compenseren.
Voor het jaar 1973 werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening voor zowel de 
inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting verlengd tot acht jaar. Dit geschiedde 
op grond van de wet van 29 augustus 1975.140 Op grond van deze wet gold vanaf het 
jaar 1974 eveneens een termijn voor voorwaartse verliesverrekening van acht jaren, ter-
wijl voor dit jaar tevens de termijn voor achterwaartse verliesverrekening werd verruimd 
naar twee jaar. Als argument voor de verruiming van de achterwaartse verliesverrekening 
gold het stimuleren van de werkgelegenheid.141

Gedurende de periode 1974 tot en met 1979 geschiedde de verruiming van de hiervoor 
genoemde termijnen telkenmale bij afzonderlijke wet.142 Met ingang van 1980 is deze ver-
ruiming uiteindelijk definitief gemaakt.143 De termijn voor achterwaartse verliesverreke-
ning is vervolgens in 1984 verlengd tot drie jaar, ondanks dat dit een inbreuk op de anna-
liteit van het systeem van de inkomstenbelasting werd geacht en leidde tot vergroting van 
de uitvoeringsmaatregelen.144 Daarnaast werd de volgorde van achterwaartse verliesver-
rekening gewijzigd in dier voege, dat voortaan een verlies voortaan eerst werd verrekend 
met het oudste winstjaar dat voor verliesverrekening in aanmerking kwam.

3.2.9 De periode 1995 tot heden: van beperkt naar onbeperkt naar beperkt

Per 1 januari 1995 werd de termijn voor voorwaartse verliesverrekening verruimd naar 
onbeperkt, mits het verlies werd vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking.145 Een 

137 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 74. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd 
beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.

138 Het verschil betreft met name de buitengewone lasten die wel zijn begrepen in het zuivere inko-
men, maar niet in het onzuivere inkomen. Zie in dit kader tevens HR 14 januari 1953, nr. 11.179, 
BNB 1953/84.

139 Kamerstukken II, 1961-1962, 6000, nr. 6, p. 16. Zie tevens F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte 
verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.

140 Stb. 1975, 467.
141 J. Brunt, Verliesverrekening, Facetten van problemen rond de inkomstenbelasting, FED Fiscale Brochures, 

2e druk, Kluwer, Deventer 1985, p. 31.
142 De hiervoor reeds gememoreerde wet van 29 augustus 1975 is gewijzigd bij de wetten van 

18 december 1975, Stb. 706, 23 december 1976, Stb. 686 en 688, 21 december 1977, Stb. 698 en 
28 december 1978, Stb. 690.

143 Wet van 20 december 1979, Stb. 714.
144 Wet van 8 november 1984, Stb. 534.
145 Wet van 23 december 1994, Stb. 937.
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specifieke regeling voor aanloopverliezen was met de invoering van deze onbeperkte ter-
mijn niet langer noodzakelijk, zodat deze werd afgeschaft. Uit de parlementaire geschie-
denis blijkt dat de voornaamste reden om de termijn voor voorwaartse verliesverrekening 
te verlengen naar onbeperkt is gelegen in het stimuleren van het fiscale vestigingskli-
maat. Voorts wordt verwezen naar de literatuur, waarin werd betoogd dat een onbeperkte 
termijn van verliescompensatie in overeenstemming is met het totaalwinstbeginsel.146

De Wet inkomstenbelasting 2001147 bracht in beginsel geen wijzigingen in de termijnen 
voor verliesverrekening met zich mee, zij het dat als gevolg van de introductie van het 
boxensysteem, verliesverrekening slechts kon plaatsvinden met inkomen binnen de des-
betreffende box.148 Verliesverrekening ten aanzien van het inkomen uit sparen en beleg-
gen (box 3) is niet mogelijk, omdat het inkomen uit sparen en beleggen niet negatief kan 
zijn. Ten aanzien van het inkomen uit werk en woning en het inkomen uit aanmerkelijk 
belang golden termijnen van respectievelijk drie jaren achterwaartse verliesverrekening 
en een onbeperkte termijn voor voorwaartse verliesverrekening. Voor het inkomen uit 
werk en woning golden deze termijnen slechts ten aanzien van ondernemingsverliezen.
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de termijnen van achterwaartse en voorwaartse ver-
liesverrekening in het kader van een algeheel pakket ter stimulering van het fiscale ves-
tigingsklimaat beperkt.149 Voor het inkomen uit werk en woning geldt thans een termijn 
van achterwaartse verliesverrekening van drie jaren (ongeacht of het ondernemingsver-
liezen of overig inkomen uit werk en woning betreft) en een termijn van voorwaartse ver-
liesverrekening van negen jaren. Met betrekking tot het inkomen uit aanmerkelijk belang 
geldt een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één jaar en een termijn van 
voorwaartse verliesverrekening van negen jaar. De termijnen van één jaar (achterwaarts) 
onderscheidenlijk negen jaar (voorwaarts) zijn eveneens gaan gelden ten aanzien van 
belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting. Overgangsrecht is ingevoerd om te 
bewerkstelligen dat verliezen uit 2002 of eerder nog verrekenbaar zijn tot en met het 
jaar 2011.150 De inperking van de termijnen voor verliesverrekening was een van de 
belangrijkste financiële dekkingsmaatregelen van de Wet werken aan winst. Ondanks dat 
door zowel de staatssecretaris van Financiën als later ook de minister van Financiën werd 
aangegeven dat een dergelijke maatregel in strijd is met het totaalwinstbeginsel, werd 
deze maatregel toch doorgevoerd.151 Het budgettaire belang van de maatregel prevaleerde 
hierbij.

146 Kamerstukken II, 1994-1995, 23 962, nr. 3, p. 2.
147 Wet van 11 mei 2000, Stb. 215.
148 Behoudens de bijzondere regeling ten aanzien van de omzetting van een verlies uit aanmerkelijk 

belang in een belastingkorting. Vide art. 4.53 Wet IB 2001.
149 De Wet werken aan winst van 30 november 2006, Stb. 631.
150 Art. VIII Overgangsrecht Wet werken aan winst, Stb. 2006/631. Zie tevens M. Schuver-Bravenboer, 

‘Werken aan overgangsrecht: Zuivere winst’, WFR 2006/988 en mijn reactie ‘Voorgesteld over-
gangsrecht inzake verliesverrekening functioneert uitstekend!’, WFR 2006/1166. In dit artikel heb 
ik gesteld dat het verliesjaar bepalend is voor de beoordeling welke termijn van verliesverreke-
ning geldt. Schuver-Bravenboer bepleitte (mijns inziens ten onrechte) dat de regels uit het aan-
slagjaar bepalend zouden zijn. M.R.T. Pauwels is van mening dat bij achterwaartse verliesverreke-
ning het verliesjaar bepalend is, terwijl bij voorwaartse verliesverrekening het winstjaar bepa-
lend is. M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Een 
rechtstheoretisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht 
in het belastingrecht, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amers-
foort 2009, p. 48-49. In de parlementaire geschiedenis is later bevestigd dat de visie van Schuver-
Bravenboer berust op een onjuist uitgangspunt. Verliesverrekening vindt plaats volgens de syste-
matiek van het jaar waarin het verlies is ontstaan. Kamerstukken I, 2005-2006, 30 572, nr. C, 
onderdeel 2.5. Zoals betoogd in WFR 2006/1166 onderschrijf ik dit standpunt.

151 Zie bijv. de nota ‘Werken aan winst; naar een laag tarief en een brede grondslag’, Kamerstukken  
II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, p. 33.
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3.2.10 Verliesverrekening in 2009, 2010 en 2011

Als gevolg van de economische crisis die was ontstaan in 2008, werd in het Belastingplan 
2010 een pakket aan maatregelen voorgesteld dat beoogde om de liquiditeit van belasting-
plichtigen voor de vennootschapsbelasting te vergroten. Een van deze maatregelen was 
dat wat betreft de achterwaartse verliesverrekening met betrekking tot de verliesjaren 
jaren 2009 en 2010 op verzoek een termijn van drie jaar open te stellen. De keuze kan per 
jaar worden gemaakt en behoeft derhalve niet voor de beide jaren 2009 en 2010 tegelijk 
te worden gemaakt. Bij keuze voor de verruimde termijn van achterwaartse verliesverre-
kening, wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening ten aanzien van het desbe-
treffende verliesjaar verkort van negen naar zes jaar.152 De maximaal te verrekenen winst 
per jaar bedraagt € 10 miljoen.153 In het licht van de historie van de termijnen voor ach-
terwaartse en voorwaartse verliesverrekening is het maximeren van het bedrag van de 
verliesverrekening waarbij tevens een uitruil plaatsvindt van achterwaartse versus voor-
waartse verliesverrekening een absoluut ‘novum’.154 De termijnen voor verliesverreke-
ning in de inkomstenbelasting bleven ongewijzigd. Dit is ook niet verwonderlijk, aange-
zien de Wet IB 2001 reeds een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar 
kende. In het Belastingplan 2011155 is de maatregel voor de verruiming van achterwaartse 
verliesverrekening verlengd met een jaar en tevens van toepassing verklaard op een ver-
lies uit 2011. Een voorstel voor verruiming van de maatregel voor het jaar 2012 van de 
NOB is door de staatssecretaris afgewezen.156

3.2.11 Schematisch overzicht van de termijnen van achterwaartse en voorwaartse 
verliesverrekening

Wanneer de geschiedenis met betrekking tot de termijnen van verliescompensatie, zoals 
hiervoor uiteengezet, in zijn geheel wordt bezien, dan kunnen de volgende schematische 
overzichten worden gemaakt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting:157

152 Overigens hadden in een eerder stadium R.P.C.W.M. Brandsma, J.A.G. van der Geld en R.J. de Vries, 
‘Fiscaal crisispakket 2009’, WFR 2009/313 reeds gepleit voor een verruiming van de termijnen 
voor achterwaartse verliesverrekening. Dit voorstel betrof echter een permanente verruiming.

153 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 128, nr. 3, p. 15 en 77.
154 Zie tevens D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening: Over liquiditeit 

en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
155 Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

(Belastingplan 2011) (32 504), Stb. 2010, 872.
156 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 10, p. 101.
157 In deze overzichten zijn slechts de termijnen voor verliesverrekening sec opgenomen. De Wet op 

de Oorlogswinstbelasting 1916, de Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 en zijn voor-
gangers, alsmede de methodiek van de onbelaste reserve zijn niet in dit schema opgenomen. 
Zoals hiervoor vermeld gold voor het jaar 1973 eveneens een termijn van acht jaar voor wat 
betreft voorwaartse verliesverrekening. Ten aanzien van het inkomen uit aanmerkelijk belang 
geldt met ingang van 1 januari 2007 een termijn van achterwaartse verliesverrekening van één 
jaar.
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Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Zoals in paragraaf 3.2.10 is uiteengezet, geldt met betrekking tot de verliesjaren 2009, 
2010 en 2011 op verzoek een termijn van achterwaartse verliesverrekening van drie jaar 
in plaats van één jaar, tegen uitruil van een termijn van voorwaartse verliesverrekening 
van zes jaar in plaats van negen jaar. Het maximaal te verrekenen bedrag bedraagt € 10 
per additioneel winstjaar.
Uit de bovenstaande overzichten kan naar mijn mening worden afgeleid dat de wetgever 
in de loop der jaren steeds meer rekening heeft willen houden met verliezen. Zowel de 
termijnen voor achterwaartse verliesverrekening als de termijnen voor voorwaartse ver-
liesverrekening zijn aanzienlijk verruimd. De stap die de wetgever heeft gezet in 2007 is 
in die zin dan ook opmerkelijk te noemen. Historisch gezien is het een stap terug in de 
tijd.

3.3 DE RATIO VAN VERLIESCOMPENSATIE

In paragraaf 3.2 is een uitgebreid historisch en juridisch kader geschetst waarbinnen ver-
liescompensatie in de Nederlandse inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zich 
in de loop der tijd heeft bewogen. In deze paragraaf ga ik in op de ratio van verliescom-
pensatie. Ook hier is het vanwege de onderlinge samenhang tussen de inkomstenbelas-
ting en de vennootschapsbelasting onvermijdelijk om enige opmerkingen te plaatsen 
over de ratio van verliescompensatie in de inkomstenbelasting. In hoofdstuk 4 sta ik sepa-
raat stil bij de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen.

Periode Achterwaartse 
verliesverrekening

Voorwaartse 
verliesverrekening

Aantal jaren van 
toepassing

1927-1949 0 2 23

1950-1952 0 4 3

1953-1973 1 6 (8) 21

1974-1983 2 8 10

1984-1994 3 8 11

1995-2006 3 Onbeperkt 12

2007-heden 3 (1) 9 ?

Periode Achterwaartse 
verliesverrekening

Voorwaartse 
verliesverrekening

Aantal jaren van 
toepassing

1940-1941 0 5 2

1942-1950 0 2 9

1950-1952 0 4 3

1953-1973 1 6 (8) 21

1974-1983 2 8 10

1984-1994 3 8 11

1995-2006 3 Onbeperkt 12

2007-heden 1 9 ?
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Uitgangspunt bij de huidige regelingen voor verliescompensatie is het subject. Bij overlij-
den of liquidatie gaan de resterende verliezen in beginsel verloren,158 hetgeen een nadeel 
kan zijn bij de doorstart van insolvente ondernemingen.159 In paragraaf 3.2 is gebleken 
dat er diverse motieven en argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren 
van een al dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliescompensa-
tie en bijvoorbeeld het invoeren van een separate regeling voor aanloopverliezen.
De volgende motieven en argumenten kunnen worden genoemd:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst, 

zoals deze lang ten aanzien van rechtspersonen heeft gegolden, is een systeem van ver-
liescompensatie niet noodzakelijk.

• Egalisatietechniek om rekening te houden met schommelende inkomsten, evenals bij-
voorbeeld de belastingheffing over het gemiddelde inkomen (middeling).

• Hoogte van de tarieven. De eerste heffingen naar het inkomen of de winst kenden een 
relatief laag tarief. Bij een laag tarief werd een systeem van verliescompensatie minder 
noodzakelijk geacht.

• Gebrekkige belastingadministratie. Na een aantal jaren was het moeilijk om nog 
inhoudelijk om de hoogte van een verlies te discussiëren. Temeer, omdat verliezen 
lange tijd niet werden vastgesteld bij beschikking.

• Politieke compromissen zoals het afschaffen van de onbelaste reserve en de verrui-
ming van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950.

• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen 
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijk-
matig inkomen.

• Sociaaleconomisch motief: door middel van achterwaartse verliescompensatie wordt 
een verlies draaglijker.

• De lengte van een korte conjunctuurgolf zou voldoende zijn om een verlies te compen-
seren.

• Budgettaire overwegingen.
• Verjaringsgedachte: na verloop van tijd zouden verliezen minder worden gevoeld.
• Stimulering van de werkgelegenheid.
• Stimulering van het fiscale vestigingsklimaat.
• Het totaalwinstbeginsel: indien verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn, kan er 

meer winst worden belast dan gedurende de levensduur van de onderneming wordt 
behaald.

Vooropgesteld dient te worden dat een systeem van egalisatie van inkomsten respectieve-
lijk winsten slechts noodzakelijk is, indien deze inkomsten respectievelijk winsten gelei-
delijk aan in de tijd in de heffing worden betrokken en niet ineens. Anders gezegd: aan-
gezien onze belastingadministratie is ingericht op een belastingheffing per jaar en niet op 
een belastingheffing aan het einde van de onderneming, is het vanuit de totale levensduur 
van de onderneming objectief gezien redelijk en rechtvaardig dat rekening wordt gehou-
den met wisselende resultaten gedurende de levensduur van deze onderneming. Gedu-
rende de levensduur van de onderneming zou in die zin niet meer winst belast mogen 
worden dan de onderneming in zijn totaliteit behaalt. Elke inbreuk op deze benadering 
leidt per definitie tot dubbele belastingheffing, dat wil zeggen dat meer winst in de belas-
tingheffing wordt betrokken dan feitelijk wordt behaald. De ‘totaalwinst’ is in deze visie 
niets anders dan de som der jaarwinsten. Deze gedachte noopt in beginsel tot een onbe-
perkte achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie.
In elk geval ten aanzien van de heffing van inkomstenbelasting geldt echter dat belasting-
heffing over de levensduur van de onderneming niet vanzelfsprekend is. Ook andere inko-
mensbestanddelen dan de winst uit onderneming, zoals loon uit dienstbetrekking, 

158 Behoudens bijvoorbeeld de toepassing van art. 13d, Wet VPB 1969.
159 Zie bijv. M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007, 

p. 311 e.v.
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inkomsten uit periodieke uitkeringen, inkomsten uit overige werkzaamheden, etc., wor-
den in de belastingheffing betrokken. Logischerwijs geschiedt de belastingheffing over 
deze inkomensbestanddelen op jaarlijkse basis, teneinde een zekere mate van regelmaat 
in de belastingopbrengst te verkrijgen. Elk jaar kan hierbij op zichzelf worden bezien.160 
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2 heeft dit laatste uitgangspunt ten aanzien van de 
inkomstenbelasting in het begin ook een rol gespeeld. De wettelijke structuur van ons 
belastingsysteem verschuift de juridische betekenis van het begrip ‘winst’ dan ook in 
overwegende mate naar de jaarlijkse vaststelling ervan.161 Vanuit het uitgangspunt dat 
jaarlijks belastingheffing plaatsvindt, is belastingheffing over de levensduur van een 
onderneming derhalve geenszins vanzelfsprekend. Wanneer men de belastingheffing per 
jaar als uitgangspunt zou nemen, is belastingheffing over de resultaten gedurende de 
gehele levensduur van de onderneming zelfs in strijd met dit principe van de totaalwinst! 
Dit lijkt echter een brug te ver. Onder meer Grapperhaus heeft betoogd dat ten aanzien 
van de belastingheffing over de winst uit onderneming de jaarlijkse heffing in feite heeft 
te gelden als een soort voorschot op de belastingheffing die plaatsvindt over de winst 
gedurende de levensduur van de onderneming.162 Deze voorschottheorie is door meer-
dere auteurs verdedigd.163 Andere auteurs stellen dat de jaarlijkse belastingheffing het uit-
gangspunt dient te zijn en elke termijn van verliesverrekening vanuit dit vertrekpunt 
dient te worden gemotiveerd.164

Overigens is hiermee nog niet gezegd dat een egalisatie van inkomen niet op een andere 
wijze zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door middeling dan wel door middel van 
een negatieve aanslag. De huidige regeling van middeling zoals neergelegd in art. 3.154 
Wet IB 2001 sorteert echter alleen effect indien er sprake is van wisselende inkomsten bij 
een progressief tarief. Dit is ook de reden waarom de Wet VPB 1969 geen middeling 
kent.165 Middeling in zijn huidige vorm ziet dan ook op een correctie van de belastinghef-
fing die heeft plaatsgevonden en niet op een correctie of egalisatie van inkomens. Boven-
dien wordt bij middeling een negatief inkomen ten minste op nihil gesteld. Het moge dui-
delijk zijn dat een dergelijke regeling bij een proportionele belastingheffing naar de winst 
niet effectief zal zijn. Tot slot dient ten aanzien van de middelingsregeling in ogenschouw 
te worden genomen dat hiermee een ander doel is gediend dan verliescompensatie. Mid-
deling heeft als doel de draagkracht van een individuele belastingplichtige op een juiste 
wijze te nivelleren, wanneer een belastingplichtige bijvoorbeeld in enig jaar een bijzon-
dere bate ontvangt. Middeling is dan ook gestoeld op het draagkrachtbeginsel. Het draag-
krachtbeginsel heeft ook zijn invloed gehad op de invoering van een regeling voor verlies-
compensatie.166

In de loop der tijd is de belastingheffing van individuen, onder meer als gevolg van de 
draagkrachtgedachte, steeds meer toegegaan naar een stelsel op grond waarvan diverse 
inkomstenbronnen gezamenlijk werden belast onder de noemer ‘inkomstenbelasting’. 
Vanuit deze systematiek is het mijns inziens logisch dat positieve en negatieve inkomsten 
van deze inkomstenbronnen binnen een jaar met elkaar gesaldeerd kunnen worden. Deze 
gezamenlijke bronnen van inkomen bepalen immers het inkomen dat een belastingplich-

160 Zie tevens J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 3.
161 Zie tevens H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’, 

WFR 1979/277.
162 F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
163 Onder meer door S.A. Stevens, ‘Naar een evenwichtige behandeling van verliezen’, WFR 2005/

1503.
164 Zie bijv. P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/

261.
165 De vennootschapsbelasting heeft lang een enkelvoudig tarief gekend. Met ingang van 1 januari 

2007 kende de Wet VPB 1969 maar liefst drie verschillende tarieven en thans weer twee. In die 
zin is wel sprake van een progressief systeem, hetgeen wellicht een middelingsregeling zou kun-
nen rechtvaardigen.

166 Men spreekt in dit verband ook wel over lifetime-draagkracht. Zie in dit kader bijvoorbeeld 
Geschrift nr. 164 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Rapport van de commissie ter bestude-
ring van de fiscale behandeling van wisselende inkomsten, Kluwer, Deventer 1984.
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tige in een jaar heeft genoten en daarmee ook de draagkracht van de belastingplichtige in 
dat jaar. Op deze wijze ontstond de mogelijkheid van horizontale verliescompensatie 
(beter: inkomensverrekening, zie paragraaf 2.3). Voor de vennootschapsbelasting gaat 
deze redenering uiteraard niet op, aangezien slechts de winst (positief en negatief) in de 
heffing wordt betrokken.
Onderstaand ga ik uitgebreider in op de hiervoor genoemde motieven voor verticale ver-
liescompensatie voor zowel binnenlands als buitenlands belastingplichtigen in de ven-
nootschapsbelasting.167 Vanwege de onderlinge samenhang is hierbij tevens noodzakelijk 
kort stil te staan bij de ontwikkelingen en gedachtevormingen rondom de inkomstenbe-
lasting. Zoals gemotiveerd in paragraaf 2.3 laat ik de horizontale verliescompensatie bui-
ten beschouwing. Wel ga ik specifiek in op de motieven om een specifieke regeling voor 
aanloopverliezen in te voeren (paragraaf 3.3.3). Tot slot van deze paragraaf ga ik in op de 
ratio van grensoverschrijdende verliescompensatie (paragraaf 3.3.4), de economische 
aspecten van verliesverrekening en de verwerking van verliezen in de jaarrekening (para-
graaf 3.3.5).168

3.3.1 Verticale verliescompensatie binnenlands belastingplichtigen

3.3.1.1 De draagkrachtgedachte
Zoals hiervóór aangegeven kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot verliescompen-
satie in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting niet los van elkaar worden 
gezien. Voor natuurlijke personen geldt dat de draagkracht van een belastingplichtige op 
de meest geëigende manier beoordeeld kan worden op basis van alle inkomensbestandde-
len tezamen. Het draagkrachtbeginsel is daarmee ook een van de grondgedachten ten aan-
zien van verticale verliescompensatie in de inkomstenbelasting.169 Hier ‘wreekt’ zich ech-
ter opnieuw de door de wetgever gekozen terminologie. Naar mijn mening had de wetge-
ver beter kunnen kiezen voor een term als inkomensverrekening in plaats van de term 
verliescompensatie (zie paragraaf 2.3). Wat daarvan ook zij, als gevolg van de mogelijk-
heid tot verliescompensatie werd rekening gehouden met wisselende inkomsten van de 
belastingplichtige over de jaargrens heen. Hierbij werd rekening gehouden met het gege-
ven dat het verlies van enig jaar van invloed was op de draagkracht van de belastingplich-
tige gedurende zijn leven.170 Voorts werd het zo langzamerhand steeds meer redelijk 
geacht dat iemand met sterk wisselende inkomsten per saldo op gelijke wijze in de belas-
tingheffing werd betrokken als iemand met een gelijkmatig inkomen. Dat verliescompen-
satie in zijn ruime betekenis van inkomensverrekening deels is gestoeld op het draag-
krachtbeginsel, lijkt zich in de huidige wet- en regelgeving te uiten door middel van het 
verschil in de termijnen voor achterwaartse verliescompensatie in de inkomstenbelasting 
ten opzichte van de vennootschapsbelasting. Omdat er meerdere inkomenscategorieën 
dan de winst uit onderneming onder de inkomstenbelasting vallen, zou dit – vanuit het 
draagkrachtbeginsel bezien – een langere termijn voor achterwaartse verliesverrekening 
kunnen rechtvaardigen. In de memorie van toelichting bij de Wet werken aan winst is 
deze verlengde termijn in de inkomstenbelasting gemotiveerd vanuit de gedachte dat 

167 Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands omschrijft ratio onder meer als ‘zedelijke 
grond, beweegreden.’ Als synoniem voor ratio wordt ‘motief’ aangeduid.

168 De ratio van de regeling voor houdster- en financieringsverliezen van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet 
VPB 1969 laat ik in dit onderzoek verder buiten beschouwing. Kortheidshalve verwijs ik naar 
D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, 
Deventer, 2009, hoofdstuk 6.

169 Zie tevens Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, waarin ook wordt ingegaan op de relatie tus-
sen het draagkrachtbeginsel en verliescompensatie in het kader van de discussie over het al dan 
niet verlengen van de termijnen voor verliescompensatie.

170 Een ‘life-time taxation/income’-benadering. Zie hierover nader Geschrift nr. 164 van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap, Rapport van de commissie ter bestudering van de fiscale behandeling van 
wisselende inkomsten, Kluwer, Deventer 1984, p. 24 e.v.
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ondernemingen, naarmate zij kleiner zijn, kwetsbaarder zijn bij schommelingen in de 
bedrijfsresultaten.171

Zoals ik reeds eerder heb verdedigd,172 vloeit verticale verliescompensatie naar haar aard 
voort uit de totaalwinstgedachte. Met betrekking tot verticale verliescompensatie in de 
inkomstenbelasting is er mijns inziens sprake van enige synthese tussen het draagkracht-
beginsel en het totaalwinstbeginsel (zie ook hierna paragraaf 3.3.1.3). Vanuit de draag-
krachtgedachte bezien kan echter eveneens de vraag worden gesteld of verticale verlies-
compensatie beperkt of onbeperkt zou moeten zijn. In het verleden is als argument voor 
een beperkte termijn naar voren gebracht dat een verlies na een aantal jaren minder zou 
worden gevoeld. Na een reeks van jaren zou het noodzakelijk zijn om de boeken te slui-
ten; de verliezen zouden zijn verjaard. Deze ‘verjaringsgedachte’ is onder meer aangehan-
gen door Hofstra.173 Ook tijdens de parlementaire behandeling van verliescompensatie in 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 is dit argument naar voren gekomen. Ik zou dit 
argument als een ‘draagkrachtargument’ willen duiden en niet als een ‘totaalwinstargu-
ment.’ Het belangrijkste tegenargument voor de verjaringsgedachte is dat deze ten aan-
zien van ongerealiseerde stille reserves niet geldt. Stille reserves die bijvoorbeeld pas na 
een periode van twintig jaar worden gerealiseerd, worden nog steeds in de heffing betrok-
ken en daarmee nog volledig ‘gevoeld’. Vanuit de draagkrachtgedachte kan in dat geval 
echter ook worden betoogd dat bij realisatie van stille reserves de belastingplichtige ook 
daadwerkelijk de beschikking krijgt over middelen om de daarover verschuldigde belas-
ting te voldoen. Juist vanuit het draagkrachtbeginsel bezien zou men daarom ook ver-
wachten dat meer rekening wordt gehouden met verliezen dan met winsten. Daaruit zou 
dan de noodzaak tot een lange(re) termijn van verliescompensatie volgen.
Zwemmer heeft mijns inziens terecht betoogd dat van de verjaringsgedachte in het mate-
riële belastingrecht niets blijkt. Het formele recht kent wel een verjaringstermijn, name-
lijk de navorderingstermijn van art. 16 AWR respectievelijk de naheffingstermijn van 
art. 20 AWR. Er is echter naar mijn mening geen relevante correlatie aan te geven tussen 
de verjaringstermijnen in het formele recht en de inperking van de termijn voor voor-
waartse verliescompensatie.174 De navorderings- respectievelijk de naheffingstermijn zegt 
iets over de mogelijkheid voor de fiscus om een belastbaar feit alsnog in de heffing te 
betrekken. Dit laat onverlet dat bijvoorbeeld een stille reserve op grond van het materiële 
belastingrecht bij realisatie onbeperkt in de winst dient te worden betrokken. Hetzelfde 
zou mutatis mutandis dienen te gelden voor verliezen. De verjaringsgedachte acht ik van-
uit het draagkrachtbeginsel bezien dan ook geen valide argument om de inperking van de 
termijn van voorwaartse verliescompensatie te verdedigen.

3.3.1.2 Fiscaal-economische motieven
Naast de draagkrachtgedachte en de totaalwinstgedachte (zie paragraaf 3.3.1.3 hierna) 
zijn er in de parlementaire geschiedenis en de literatuur nog een viertal andere argumen-
ten gebruikt om de inperking van de termijn van verticale verliescompensatie in te per-
ken dan wel uit te breiden.
In de eerste plaats zou de lengte van een korte conjunctuurgolf in beginsel voldoende zijn 
om een verlies goed te maken. In dit verband kan gewezen worden op het onderzoek van 
Kampschöer.175 Uit dit onderzoek bleek onder meer dat verliesverdamping bij niet-
gestaakte of geliquideerde ondernemingen slechts in 1% van de gevallen voorkwam. 

171 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, onderdeel 7.1.
172 Zie mijn bijdrage ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoektocht naar 

de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.
173 H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’, WFR 1979/

277.
174 Overigens zou de navorderingstermijn wel een aanknopingspunt kunnen zijn voor een termijn 

van achterwaartse verliescompensatie. Ik sta hier in het vervolg bij stil.
175 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de ver-

werking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, 
Rijksuniversiteit Leiden, 1992.
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Indien de lengte van een korte conjunctuurgolf voldoende zou zijn om een verlies goed te 
maken, zou er vanuit die visie ook geen bezwaar tegen moeten zijn om de termijn van 
voorwaartse verliescompensatie onbeperkt te laten zijn. Budgettaire argumenten zouden 
in dit opzicht mijns inziens geen hout snijden, omdat verliesverdamping nauwelijks zou 
optreden.176 Indien vanuit andere fiscaaltheoretische grondslagen, zoals bijvoorbeeld de 
totaalwinstgedachte, een onbeperkte termijn van verliescompensatie wenselijk zou zijn, 
zou het hier genoemde argument – de lengte van de conjunctuur zou voldoende zijn om 
een verlies goed te maken – mijns inziens van ondergeschikt belang moeten zijn. Fiscaal-
theoretische zuiverheid verdient in dit geval naar mijn mening de voorkeur boven een 
pragmatische oplossing.177

In de tweede plaats werd een langere termijn van verliescompensatie ingezet als instru-
ment ter stimulering van de werkgelegenheid. Dit argument werd in 1973 gebruikt bij de 
verruiming van de termijn van voorwaartse verliesverrekening van zes jaar naar acht 
jaar.178 Dit argument lijkt echter met name ingegeven om politieke redenen.
In de derde plaats werd een langere termijn voor verliescompensatie ingezet ter stimule-
ring van het fiscale vestigingsklimaat. Dit was een belangrijk argument om in 1995 de ter-
mijn voor voorwaartse verliesverrekening te verruimen van de tot dan toe geldende acht 
jaren naar onbeperkt. Met het terugschroeven van de termijnen voor verliesverrekening 
per 1 januari 2007 in de Wet werken aan winst, constateren Van Sonderen en Kok naar 
mijn mening terecht dat kennelijk in 1995 de verkeerde keuzes zijn gemaakt.179 Ander-
zijds zou kunnen worden gesteld dat het fiscaal-economische klimaat kennelijk dusdanig 
veranderd is dat andere fiscale maatregelen meer prioriteit verdienen. Niet valt te ontken-
nen dat het bepalen van deze prioriteit politiek gekleurd kan zijn.
In de vierde plaats werd betoogd dat de invoering van een termijn voor achterwaartse ver-
liescompensatie het verlies draaglijker maakte. Tijdens de parlementaire behandeling van 
de Wet werken aan winst werd door de staatssecretaris van Financiën het volgende opge-
merkt:

‘Vanuit een economische optiek maakt verliesverrekening het ondernemingen makkelijker 
om schommelingen in de jaarlijkse resultaten op te vangen, doordat die schommelingen ten 
dele kunnen worden afgewenteld op de belastingontvangsten van de overheid.’180

Daarom zou een inperking van de termijnen voor verliesverrekening naar de mening van 
de staatssecretaris gerechtvaardigd zijn. In het kader van de achterwaartse verliesverreke-
ning is deze opmerking naar mijn mening deels juist, aangezien bij achterwaartse verlies-
compensatie wordt teruggekomen op een fiscale positie uit het verleden. Ten aanzien van 
de voorwaartse verliescompensatie slaat de staatssecretaris van Financiën mijns inziens 
de plank volledig mis. In mijn optiek dient deze uitlating van de staatssecretaris te worden 
omgedraaid: inperking van de termijnen van verliesverrekening maakt het de overheid 
makkelijk om schommelingen in de jaarlijkse resultaten van ondernemingen op te van-
gen, omdat die schommelingen ten dele worden afgewenteld op het bedrijfsleven. Het 
behoeft mijns inziens geen betoog dat inperking van de termijnen voor verliesverreke-

176 In de Wet werken aan winst is aan de inperking van de termijnen voor verliesverrekening een 
budgettaire opbrengst gekoppeld van maar liefst € 765 miljoen. Zie bijv. tabel 4 van de memorie 
van toelichting, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3. In het licht van de uitkomsten van het 
onderzoek van Kampschöer lijkt deze opbrengst nogal overschat. Anderzijds kan worden betoogd 
dat de compensabele verliezen de laatste jaren in absolute omvang lijken te zijn toegenomen. Dit 
zou erop kunnen duiden dat verliesverdamping op grotere schaal kan voorkomen. Er is immers 
ook meer winst in absolute zin nodig om de verliezen te compenseren.

177 Zie voor kritiek op de visie dat de lengte van een conjunctuurgolf voldoende zou zijn, ook 
F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.

178 Zie tevens paragraaf 3.2.8.
179 J.C.M. van Sonderen en Q.W.J.C.H. Kok, ‘Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende 

fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties’, 
MBB 2006 nr. 7-8, p. 294.

180 Zie o.a. de nota ‘Werken aan winst’, Kamerstukken II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, onderdeel 10.1.
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ning tot economisch dubbele belastingheffing kan leiden. De inperking van de termijnen 
voor verliesverrekening in de Wet werken aan winst is dan ook een politieke keuze 
geweest, gestoeld op een (naar mijn mening) ondeugdelijke motivering.
Zoals opgemerkt hebben de laatste vier argumenten vanuit een fiscaalwetenschappelijke 
invalshoek in beginsel niets van doen met verliescompensatie. Het betreffen fiscaal-eco-
nomische motieven die ten grondslag hebben gelegen aan de invoering van een al dan 
niet beperkte termijn van verliescompensatie in zowel de inkomstenbelasting als de ven-
nootschapsbelasting. Er liggen naar mijn mening echter diepere fundamentele uitgangs-
punten ten grondslag aan de ratio van verticale verliescompensatie dan voornoemde 
motieven. In de literatuur is grotere betekenis toegekend aan deze motieven in het licht 
van de relatie tussen verliescompensatie en het totaalwinstbeginsel, onder andere door 
De Mooij181 en Bellingwout.182 In paragraaf 3.3.1.3 ga ik ga hier uitgebreider op in.

3.3.1.3 De totaalwinstgedachte
Zoals hiervóór vermeld, heeft het draagkrachtbeginsel een belangrijke invloed gehad op 
de gedachtevorming over een al dan niet beperkte vorm van verticale verliescompensatie 
in de inkomstenbelasting, zij het dat dit beginsel voor wat betreft de vennootschapsbelas-
ting minder directe invloed heeft gehad. Daarnaast is in paragraaf 3.3.1.2 geconstateerd 
dat er diverse fiscaal-economische motieven ten grondslag hebben gelegen aan een al dan 
niet beperkte termijn van verliescompensatie. Gezien het synchrone verloop van de his-
torie van verliescompensatie in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting zijn 
deze motieven zowel voor de ratio van verliescompensatie in inkomstenbelasting als in 
de vennootschapsbelasting van belang. In dit onderdeel zal ik echter beargumenteren dat 
verliescompensatie geen louter fiscaal-economische maatregel is (zoals onder meer 
gesteld door Bellingwout183), maar rechtstreeks voortvloeit uit het totaalwinstbeginsel. 
Daarnaast is nog het volgende van belang. Reeds eerder heb ik geconstateerd dat het wet-
telijke winstbegrip zoals wij dat heden ten dage kennen, in de loop der jaren niet of nau-
welijks is gewijzigd.184 Dit zou kunnen impliceren dat de ratio van verliescompensatie in 
beginsel in de loop der jaren ook niet of nauwelijks is gewijzigd. De winst uit onderne-
ming in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 zijn ontegenzeggelijk belastingheffingen van 
de winst. De principiële en rechtstheoretische achtergrond van de Wet VPB 1969 is nooit 
echt duidelijk geworden. Dit bleek ook reeds bij de parlementaire behandeling van de 
Wet VPB 1969, waar werd geconstateerd dat men de vennootschapsbelasting onontkoom-
baar en budgettair noodzakelijk achtte.185 Voor beide heffingen geldt dat de subjectieve 
belastingplicht het uitgangspunt is. Het object van heffing wordt voor beide heffingen 
bepaald op grond van art. 3.8 Wet IB 2001,186 de bepaling die doorgaans wordt aangeduid 
als het ‘totaalwinst-artikel’. Dit artikel bepaalt dat winst het bedrag is van de gezamenlijke 
voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onder-
neming. Met andere woorden: de winst die in haar geheel gedurende de bestaansduur van 
de onderneming of tijdens de belastingplicht van de ondernemer wordt gemaakt. Hierbij 
geldt het adagium dat – behoudens vrijstellingen – de totale winst gelijk is aan de som der 
jaarwinsten.187 Deze jaarwinsten dienen te worden vastgesteld met inachtneming van het 
beginsel van goed koopmansgebruik. Op grond van de jaarwinstbepalingen wordt bepaald 
in welk jaar een winst in aanmerking wordt genomen.

181 P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.
182 Onder meer in J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/

1518.
183 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.
184 Zie onder meer D.R. Post, ‘Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe? Een zoek-

tocht naar de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.
185 Vakstudie vennootschapsbelasting 1969, Historisch overzicht, paragraaf 5.
186 Voor de Wet VPB 1969 via art. 8, lid 1, Wet VPB 1969. Zie tevens de wettelijke voorgangers van 

art. 3.8 Wet IB 2001, zijnde art. 7, Wet IB 1964 en art. 6, Besluit Inkomstenbelasting 1941.
187 Aldus de memorie van toelichting bij de Wet IB 1964, p. 19-20.
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De vraag rijst wat de reikwijdte van het totaalwinstbeginsel met betrekking tot verlies-
compensatie is. Anders gezegd: dwingt het totaalwinstbeginsel tot een onbeperkte ter-
mijn van achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie? De vraag kan gerechtvaar-
digd worden, aangezien in de literatuur namelijk wel is verkondigd dat het totaalwinstbe-
ginsel niet anders beoogt dan aan te geven dan wat wel en wat niet onder winst dient te 
worden verstaan.188 Deze visie gaat er (kennelijk) van uit dat het totaalwinstbegrip een 
allesomvattend begrip is van wat van wel en wat niet onder de winst valt, waarbij enige 
correlatie met de duur van de onderneming niet strikt noodzakelijk zou zijn. Het voren-
staande doet naar mijn mening geen recht aan hetgeen tijdens de parlementaire behan-
deling van de Wet IB 1964 is gememoreerd, namelijk dat de totaalwinst gelijk is aan de 
som der jaarwinsten en dat een beperking in de tijd van verliescompensatie ten principale 
onjuist is.189 Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Werken aan 
winst’ is daarnaast opgemerkt dat een beperkte termijn van verliesverrekening in strijd 
is met het totaalwinstbeginsel.190 Naar mijn mening valt dan ook niet te ontkennen dat 
in het totaalwinstbeginsel wel degelijk een tijdselement schuilt. Ik wijs in dit kader ook 
op Brüll, die terecht constateert dat art. 7 Wet IB 1964191 niet een in een bepaald tijdvak 
te behalen winst op het oog heeft, doch de winst gedurende het gehele bestaan van het 
bedrijf.192 De totaalwinst is dan ook in beginsel aan te merken als het verschil tussen 
bedrijfsvermogen bij de beëindiging van de bedrijfsuitoefening en dat bij het begin ervan. 
Uiteraard moeten hierbij kapitaalstortingen en -onttrekkingen geëlimineerd worden. 
Voorts kunnen volgens Brüll inbreuken worden gemaakt op dit principe als gevolg van:
• wettelijke bepalingen (objectieve vrijstellingen; beperkte verliescompensatie);
• fouten bij de bepaling van de totale winst en de jaarwinst;
• subjectieve beïnvloeding door vermomde uitdelingen (kwestie van schijn of wezen);
• subjectieve beïnvloeding door uitdelingen in natura (kwestie van waardering).

Brüll impliceert derhalve dat een beperkte verliescompensatie een inbreuk is op het 
totaalwinstbeginsel. Deze inbreuk vloeit voort uit de wettelijke bepalingen omtrent ver-
liescompensatie. Brüll was zelfs van mening dat zonder wettelijke bepalingen onbeperkte 
verliescompensatie rechtstreeks zou voortvloeien uit het wettelijke systeem dat geba-
seerd is op de totaalwinstgedachte.193 Brüll was van mening dat zonder een wettelijke 
regeling van verliescompensatie een rechter tot eenzelfde uitkomst (lees: onbeperkte ver-
liescompensatie) zou komen op grond van goed koopmansgebruik. De wettelijke bepalin-
gen met betrekking tot verliescompensatie zouden alsdan slechts noodzakelijk zijn om de 
termijnen in te perken, indien en voor zover dit om welke reden dan ook door de wetge-
ver noodzakelijk zou worden geacht. Op basis van de huidige regeling van verliesverreke-
ning zou deze visie van Brüll in mijn optiek geen stand houden, aangezien een constitutief 
vereiste voor verliesverrekening is, dat deze verliezen bij beschikking worden vastgesteld, 
aldus art. 20, lid 2, Wet VPB 1969. Echter, ook in de periode voordat verliezen bij beschik-
king werden vastgesteld, kon worden getwijfeld aan de juistheid van de visie van Brüll. In 
dit kader kan worden gewezen op een uitspraak van de Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen inzake de Wet op de Inkomstenbelasting 1914.194 De Wet op de Inkomstenbe-

188 Zie bijvoorbeeld G. Slot, Voorraadwaardering, FM 8, 6e druk, Kluwer, Deventer 1987, p. 30 en 
M.J.H. Smeets, Herstel van fouten in de winstberekening, FED, Kluwer, Deventer 1964.

189 Kamerstukken II, 1961-1962, 5380, nr. 16, p. 35.
190 Kamerstukken II, 2006-2007, 30 572, nr. 3, p. 22-23.
191 Thans art. 3.8, Wet IB 2001.
192 D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proefschrift, Universi-

teit van Amsterdam, 1964, p. 30.
193 D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proefschrift, Universi-

teit van Amsterdam, 1964, p. 122. Ook F.H.M. Grapperhaus heeft dit standpunt ingenomen:’ In de 
tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073 en ‘Onbeperkte voorwaartse ver-
liescompensatie, een eis van rechtvaardigheid’, WFR 1979/669.

194 Uitspraak van de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen I te Amsterdam van 8 november 
1916, B. nr. 1740. Ontleend aan H.F. Harms, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, Vakstudie deel X, 
2e druk, Kluwer, Deventer 1919, p. 115.
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lasting 1914 kende in eerste instantie (tot 1927) geen regeling van verticale verliescom-
pensatie. De belastingplichtige in deze casus wenste bij de berekening van de opbrengst 
van zijn bedrijf of beroep over een jaar verliezen uit voorgaande jaren in mindering te 
brengen. De Raad van Beroep stond dit niet toe. Aangezien het winstbegrip uit de Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 in beginsel niet wezenlijk verschilde van het huidige winst-
begrip, kan mijns inziens dan ook worden betwijfeld of de visie van Brüll dat geen sepa-
rate regeling voor verliesverrekening noodzakelijk was, juist was. Ook de in parlemen-
taire geschiedenis is de visie van Brüll ontkracht.195

Ook Grapperhaus constateert een onlosmakelijk verband tussen verliescompensatie en 
het totaalwinstbeginsel en geldt daarmee als één van de grootste pleitbezorgers voor een 
onbeperkte verliescompensatie.196 Omdat de visie van Grapperhaus enkele belangrijke 
inzichten bevat, ga ik wat dieper op zijn redenatie in. Grapperhaus was van mening dat 
de jaarwinst heeft te gelden als een voorschot op de totale winst, of zoals hij het zelf ver-
woordde, omdat:

‘we het ritme in onze samenleving hebben gebouwd op de jaarlijkse zonnecyclus is het heel 
praktisch dat we de voorschotten welke op de belastingheffing over de totale winst moeten 
worden betaald relateren aan kalenderjaren, maar dat neemt niet weg dat we dusdoende 
een in dit verband volstrekt willekeurig gegeven – de stand van de aarde ten opzichte van 
de zon – als de hoogste wijsheid introduceren voor het in moten hakken van de totale winst.’

Volgens Grapperhaus was de jaarlijkse winst dan ook niets anders dan een voorschot op 
de totale winst. Wanneer de onderneming eindigt, dient ervoor te worden zorggedragen 
dat er niet meer voorschotten zijn betaald dan correspondeert met de aangroei van de 
totale winst die de onderneming tijdens haar gehele levensduur heeft behaald. De metho-
diek om dit te bewerkstelligen is de verliescompensatie, aldus Grapperhaus. Hierbij dient 
de achterwaartse verliesverrekening te komen vóór de voorwaartse verliescompensatie, 
om te voorkomen dat al tijdens de rit te veel aan voorschotten wordt betaald. Beperking 
van de verliescompensatie zou er aldus toe leiden dat een groter voorschot wordt betaald 
dan overeenkomt met de eigenlijke totale winst van de onderneming tot dat moment. 
Grapperhaus constateerde weliswaar dat praktisch gezien een ondernemer voor de 
inkomstenbelasting geen ‘levenslange’ verliescompensatie zal kunnen dragen, maar van-
uit een theoretisch oogpunt zou er naar zijn mening geen verschil mogen zijn tussen 
onbeperkte verliescompensatie in de inkomstenbelasting (winst uit onderneming en 
inkomen uit aanmerkelijk belang) en in de vennootschapsbelasting. Naar zijn mening zou 
er in beginsel dan ook zowel een onbeperkte achterwaartse als een onbeperkte voor-
waartse verliescompensatie moeten gelden. Slechts uit praktische overwegingen zou de 
termijn van achterwaartse verliesverrekening kunnen worden ingeperkt, aangezien het 
wenselijk zou zijn dat op enig moment de boeken zouden worden afgesloten en om toch 
ook enige consistentie te verkrijgen in de belastingopbrengsten. Op de vraag of het totaal-
winstbeginsel noopt tot een onbeperkte achterwaartse verliescompensatie kom ik hierna 
nog terug.
Het betoog van Grapperhaus is weersproken door Hofstra.197 Ten onrechte is echter door 
sommige auteurs gesteld als zou Hofstra van mening zijn dat er geen relatie zou zijn tus-
sen verliescompensatie en totaalwinst.198 Hofstra onderschreef dit verband, maar vond 
dat er op enig moment een streep zou moeten worden gezet onder de verliezen op grond 
van het meer algemene juridische beginsel van verjaring, zoals dit bijvoorbeeld in het 

195 Kamerstukken II, 1983-1984, 18 242, nr. 6, p. 4. Zie tevens P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van 
verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.

196 F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/5379 en 
‘Onbeperkte verliescompensatie, een eis van rechtvaardigheid’, WFR 1979/5410.

197 H.J. Hofstra, ‘Verrekening van positieve en negatieve inkomens en winsten in de tijd’, WFR 1979/
277.

198 Zie bijv. P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/
261.
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strafrecht geschiedt. De verjaringsgedachte rechtvaardigde naar de mening van Hofstra 
dan ook een beperkte termijn voor voorwaartse verliescompensatie. Daarnaast was vol-
gens Hofstra de door Grapperhaus geopperde voorschottheorie in flagrante strijd met de 
wettelijke structuur van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, zijnde de 
jaarlijkse vaststelling van het inkomen. Grapperhaus was echter van mening dat de wet-
telijke structuur van jaarlijkse vaststelling van de belastingschuld meer praktisch was dan 
principieel. Naar zijn mening dient, wanneer naar een onderneming wordt gekeken, de 
gehele levensduur te worden overzien, aangezien een beslissing in enig jaar, zoals bijvoor-
beeld aanschaf van een kantoorpand, zijn weerslag vindt in de komende jaren en daarmee 
onlosmakelijk met deze jaren is verbonden. Ook een verlies in enig jaar heeft op deze 
wijze invloed op de onderneming in de komende jaren. Hofstra daarentegen vond dat een 
verlies na enige tijd was aan te merken als een ‘oude koe uit de sloot’.
Het inperken van een termijn van verliescompensatie op grond van de verjaringsge-
dachte, zoals Hofstra voorstond, zou niet alleen een novum zijn in het materiële belasting-
recht, ook dient het naar mijn mening te worden afgewezen op grond van het gegeven dat 
de verjaringsgedachte niet geldt in het materiële belastingrecht ten aanzien van positieve 
baten, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van een onderneming gerijpte, maar nog niet gere-
aliseerde, stille reserves. Grapperhaus sprak in dit kader van ‘selectieve verjaring’. Voor 
een dergelijke ongelijke behandeling van positieve en negatieve baten lijkt echter geen 
theoretische grondslag te bestaan. Om die reden zou de verjaringsgedachte als motivering 
voor een beperkte termijn van verliescompensatie dan ook kunnen worden afgewezen. 
Volgens Grapperhaus verhindert de conceptie van de jaarwinst en de totaalwinst bij de 
winstbepaling elke verjaringsgedachte.
Grapperhaus wijst in zijn betoog tevens op een opmerking van de minister van Financiën, 
die verliescompensatie een zaak van ‘innerlijke redelijkheid’ heeft genoemd.199 De onmo-
gelijkheid van het verrekenen van een verlies zou leiden tot innerlijke onredelijkheid, 
indien anderzijds een later gerealiseerde stille reserve wel in de heffing wordt betrokken. 
Een termijn voor onbeperkte verliescompensatie wordt daarmee teruggebracht tot een 
simpele eis van rechtvaardigheid, aldus Grapperhaus. Ik onderschrijf deze visie van Grap-
perhaus volledig. In beginsel is elke beperking van de termijnen van verliescompensatie 
als onrechtvaardig aan te merken, als het inperken van deze termijnen niet op enigerlei 
wijze gecompenseerd wordt door (bijvoorbeeld) het onbelast laten van ongerealiseerde 
winsten na dezelfde periode. Aangezien dit laatste in zijn algemeenheid wordt afgewezen, 
is de onbeperkte verliescompensatie daarmee eveneens gegeven als vertrekpunt. Dit laat 
onverlet dat er wellicht allerlei fiscaal-economische motieven (zoals het budgettaire 
belang) kunnen zijn om de termijnen voor verliescompensatie niet onbeperkt te laten 
zijn. Ook in een internationale context is verdedigd dat de termijnen voor verliescompen-
satie onbeperkt zouden moeten zijn op basis van het principe dat de totale belasting-
grondslag van een onderneming de som van het totale resultaat (winsten en verliezen) 
niet zou mogen overtreffen.200 In Duitsland wordt het totaalwinstbeginsel op grond waar-
van de termijnen voor verliesverrekening onbeperkt zouden moeten zijn eveneens 
erkend.201

199 Nota van de minister van Financiën d.d. 27 juli 1960 inzake de vermogenswinstbelasting. Zie 
F.H.M. Grapperhaus t.a.p.

200 Zie bijvoorbeeld de Opinion Statement on the proposed directive on the treatment of losses van de Confédé-
ration Fiscale Européenne van 1 oktober 1985 over de voorgestelde conceptrichtlijn over grensover-
schrijdende verliesverrekening, opgenomen in Intertax 1986/1, p. 22 en meer recent de Opinion 
Statement of the CFE ECJ Taskforce on losses compensation within the EU for individuals and companies carry-
ing out their activities through permanent establishments, juli 2009, p. 2.

201 J. Lüdicke, A. Kempf, T. Brink et al., Verluste im Steuerrecht, Nomos, PriceWaterhouseCoopers, 2010, 
Schriften des Interdisziplinären Zentrums für Internationales Finanz- und Steuerwesen – Interna-
tional Tax Institute – der Universität Hamburg, Band 47, p. 36-37.
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3.3.1.4 Andere invalshoeken
De verjaringsgedachte als zijnde een valide argument is mijns inziens in het voorgaande 
voldoende ontkracht. Toch zijn er nog andere auteurs die de relatie tussen verliescompen-
satie en het totaalwinstbeginsel hebben betwist, die niet onbesproken kunnen blijven. Zo 
heeft De Mooij de relatie tussen het totaalwinstbeginsel en onbeperkte verliescompensa-
tie afgewezen.202 De Mooij is van mening dat onbeperkte verliesverrekening niet zou 
voortvloeien uit het totaalwinstbeginsel. Alsdan komt hij tot de conclusie dat het vertrek-
punt voor verliesverrekening dient te zijn ‘nul en generlei verrekening’. Elke uitbreiding 
van verliesverrekening over de jaargrens heen, zou in zijn visie dienen te worden gemo-
tiveerd.
De Mooij tracht de voorschottheorie van Grapperhaus (onder andere) te toetsen aan de 
wettelijke structuur van de Wet VPB 1969. Hierbij stelt De Mooij dat de totaalwinstbena-
dering verkeerd wordt uitgelegd. Naar zijn mening rechtvaardigt een belastingheffing 
naar de winst een recht op verrekening van verliezen, omdat belastingheffing soms als 
prematuur wordt ervaren, hoezeer die winst ook naar objectieve maatstaven zal zijn gere-
aliseerd.203 De termijn die vervolgens wordt gesteld om verliezen te kunnen verrekenen, 
is in dat geval volstrekt willekeurig, aldus De Mooij.204 Vervolgens gaat De Mooij in op de 
door Grapperhaus geponeerde stelling: ‘Duidelijker wordt dan dat de “voorschottheorie” een the-
oretische conceptie is waarmee aan de fiscale wetgever een programma (...) wordt meegegeven. Dat pro-
gramma luidt kort en goed: de som van de jaarwinsten en de totale winst behoren aan elkaar gelijk te 
zijn, “as ’t effe kan”.’ Deze stelling wordt door De Mooij vervolgens getoetst aan de wettekst 
van de Wet VPB 1969 en aan art. 7 Wet VPB 1969 in het bijzonder. Art. 7 Wet VPB 1969 is 
als volgt opgebouwd:

Winst205

Aftrekbare giften -/-

Belastbare winst
Verrekenbare verliezen206-/-

Belastbaar bedrag

Hierbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat art. 20, lid 1 Wet VPB 1969 
bepaalt dat indien de berekening van het belastbare bedrag leidt tot een negatief bedrag, 
dit bedrag wordt aangemerkt als een verlies. De Mooij acht het onbevredigend dat het niet 
meetellen van het verlies in het verliesjaar in wezen steunt op art. 20 Wet VPB 1969, het 
artikel dat naar de mening van Grapperhaus een beperking aanbrengt op de in beginsel 
onbeperkte verrekening van verliezen. Het zou alsdan juist de inbreuk op de wettelijke 
structuur zijn die ervoor verantwoordelijk is dat het belastbare bedrag niet negatief 
wordt, hetgeen volgens De Mooij geen houdbaar verhaal zou zijn. In elk geval zou niet 
houdbaar zijn dat binnen de Nederlandse heffingssystematiek aan deze gelijkheid is of 
zou moeten zijn voldaan. De redenering van De Mooij is mijns inziens onnodig complice-
rend, verwarrend en onjuist.
In de eerste plaats zoekt De Mooij de rechtvaardiging voor een onbeperkte verliescompen-
satie in de wettelijke structuur van art. 7 Wet VPB 1969. Naar mijn mening dient deze 

202 P.J.M. de Mooij, ‘De verrekening van verliezen, te beperkt of terecht beperkt?’, WFR 1994/261.
203 De Mooij schrijft dit in zijn memorie van antwoord met betrekking tot het Besluit op de Winst-

belasting 1940, zoals deze naar zijn mening had moeten luiden.
204 Overigens kan men zich afvragen of er daadwerkelijk een verschil zou bestaan tussen hetgeen De 

Mooij hier opmerkt en de door Grapperhaus gehanteerde voorschottheorie. In beide gevallen 
wordt de jaarwinst immers als prematuur of als voorschot aangemerkt. Uit het vervolg van het 
betoog lijkt echter te kunnen te worden afgeleid dat De Mooij een andere benadering voorstaat. 
Echt duidelijk is dit naar mijn mening echter niet.

205 Berekend op grond van art. 3.8 Wet IB 2001 en art. 8 Wet VPB 1969.
206 Op grond van hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969.
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rechtvaardiging te worden gezocht in het principe van de totaalwinstgedachte en niet in 
eventuele inconsistenties (quod non) in de wettekst van art. 7 Wet VPB 1969. Dit principe 
van de totaalwinstgedachte gaat er zoals vermeld van uit dat op basis van het beginsel van 
rechtsvaardigheid verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden moeten zijn, omdat, wan-
neer dit niet zo zou zijn, meer winst in de belastingheffing wordt betrokken dan gedu-
rende de gehele levensduur van de onderneming wordt behaald. Mij is onduidelijk of en 
op welke wijze De Mooij deze inbreuk dan zou willen rechtvaardigen.
In de tweede plaats merkt De Mooij op dat Grapperhaus van mening zou zijn dat art. 20 
Wet VPB 1969 een beperking aanbrengt op de in beginsel onbeperkte verrekening. Deze 
beperking vloeit niet voort uit het eerste lid van art. 20 Wet VPB 1969, op grond waarvan 
een negatieve belastbare winst wordt aangemerkt als een verlies, maar uit art. 20, lid 2, 
Wet VPB 1969. In het tweede lid van art. 20 Wet VPB 1969 zijn immers de termijnen voor 
achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening opgenomen. In dit kader rijst overigens 
de vraag of verliesverrekening zonder een expliciete wettelijke maatregel als art. 20 
Wet VPB 1969 mogelijk zou zijn.207

In de derde plaats merkt De Mooij op, dat het gegeven dat de som van de jaarlijkse winsten 
gelijk is aan de totale winst, nog niet met zich meebrengt dat hieruit een termijn van 
geen, onbeperkte of beperkte verliesverrekening voortvloeit. Maar juist uit het gegeven 
dat over de som van de jaarlijkse winsten zonder onbeperkte verliesverrekening nu juist 
wel meer belasting wordt geheven dan in geval van belastingheffing over de totale winst, 
vloeit in mijn optiek wel een onbeperkte termijn voor verliesverrekening voort. De Mooij 
is echter van mening dat de totaalwinstbenadering niet verder gaat dan het gegeven dat 
de som van de jaarlijkse winsten gelijk dient te zijn aan de totale winst. Over de feitelijke 
heffing van deze totale winst zou de totaalwinstgedachte zelf geen uitsluitsel geven. 
Helaas blijft in het ongewisse hoe De Mooij tegenover de onrechtvaardige uitkomst van 
een minder dan onbeperkte verliescompensatie staat, die kan leiden tot dubbele belas-
tingheffing.
In het slot van zijn betoog trekt De Mooij nog een vergelijking met andere bepalingen in 
de Wet IB 1964 (oud) en de totaalwinstbepaling. De Mooij vergelijkt art. 7 Wet IB 1964 
hierbij met art. 22 en art. 24 Wet IB 1964, de bepalingen omtrent inkomsten uit arbeid en 
inkomsten uit vermogen. Deze bepalingen waren op dezelfde wijze vormgegeven als 
art. 7 Wet IB 1964, namelijk ‘inkomsten uit arbeid zijn alle voordelen die worden genoten uit ...’ 
respectievelijk ‘inkomsten uit vermogen zijn alle voordelen die worden getrokken uit ...’ Vervolgens 
neemt hij het standpunt is dat de totaalwinst er slechts voor zorgdraagt dat alle winst in 
de heffing wordt betrokken. Art. 7 Wet IB 1964 is naar zijn mening een kwalitatieve bepa-
ling, evenals art. 22 en 24, Wet IB 1964. Het totaalwinstbegrip betekent naar zijn mening 
niet dat over de totale winst belasting is verschuldigd. Het betekent slechts dat alle winst 
in de aangifte dient te worden verantwoord.208 Wanneer ik deze visie zou volgen, maakt 
het derhalve vanuit de totaalwinst bezien geen verschil of een verlies uit enig jaar wel of 
niet achterwaarts respectievelijk voorwaartse verrekenbaar zou zijn. Immers, het totaal-
winstbeginsel reikt niet verder dan het constateren dat de som der jaarwinsten gelijk is 
aan de totale winst. Deze redenering gaat wat mij betreft mank, omdat bijvoorbeeld ten 
aanzien van andere, evident in strijd met het totaalwinstbeginsel zijnde bepalingen (bij-
voorbeeld art. 10a Wet VPB 1969) de som der jaarwinsten ook gelijk is aan de totaalwinst. 
Het behoeft echter geen betoog dat art. 10a Wet VPB 1969 een inbreuk vormt op het 
totaalwinstbegrip. Naar mijn mening hoeft een inbreuk op het totaalwinstbeginsel 
daarom niet direct te blijken uit art. 3.8 Wet IB 2001. Daarmee snijdt de redenering van 
De Mooij naar mijn mening ook geen hout.

Tot slot kan gewezen worden op de visie van Bellingwout. Bellingwout heeft verkondigd 
dat er naar zijn mening geen fundamentele wetenschappelijke uitgangspunten ten grond-

207 Zie paragraaf 3.3.13. Aldaar heb ik betoogd dat dit mijns inziens niet het geval is.
208 In dezelfde zin Kamerstukken II, 1983-1984, 18 242, nr. 6, p. 3-4.
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slag liggen aan verliescompensatie.209 De relatie tussen verliescompensatie en totaalwinst 
zou een mythe zijn.210 Om diverse hiervoor reeds genoemde fiscaal-economische motie-
ven, politieke compromissen, een gebrekkige belastingadministratie en lage tarieven, zou 
de termijn voor verliescompensatie in de loop der tijd beperkt zijn geweest. Aangezien er 
naar zijn mening geen fundamentele uitgangspunten ten grondslag liggen aan verlies-
compensatie, heeft dit tot gevolg dat er vanuit dat perspectief ook geen bezwaren kunnen 
worden ingebracht tegen inperking dan wel uitbreiding van de termijnen voor verlies-
compensatie.211 Naar mijn mening dient de visie van Bellingwout om twee redenen te 
worden genuanceerd.212

In de eerste plaats stelt Bellingwout dat de diverse fiscaal-economische motieven ertoe 
hebben geleid dat in de loop der jaren is gekozen voor een inperking van de termijnen 
van verliescompensatie. Hierbij verliest Bellingwout echter uit het oog dat het winstbe-
grip zoals dat reeds in 1893 in de Wet tot eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 
was opgenomen,213 (nagenoeg) gelijk is aan het huidige winstbegrip zoals opgenomen in 
art. 3.8 Wet IB 2001. Weliswaar zijn er allerlei redenen geweest om in de loop der tijd over 
te gaan tot een inperking respectievelijk uitbreiding van de termijnen voor achterwaartse 
en voorwaartse verliescompensatie, maar dit neemt niet weg dat verliescompensatie naar 
haar aard voortspruit uit het totaalwinstbegrip. Deze verliescompensatie is ook niet aan 
te merken als een faciliteit, maar is een rechtstreeks uitvloeisel van een systeem van belas-
tingheffing dat is gestoeld op het totaalwinstbegrip.214

In de tweede plaats doet Bellingwout mijns inziens een onjuiste constatering door te stel-
len dat er geen theoretisch fundament is voor achterwaartse en voorwaartse verliesverre-
kening en dat dat ook de reden is waarom de discussie in bijvoorbeeld de nota ‘Werken 
aan winst’ zich vooral op politiek niveau afspeelt. Tijdens de parlementaire behandeling 
van de nota ‘Werken aan winst’ is door de staatssecretaris van Financiën juist erkend dat 
verliescompensatie in beginsel zou moeten leiden tot een onbeperkte verliescompensa-
tie.215

Toch kan ik mij wel gedeeltelijk vinden in de argumentatie van Bellingwout. Zoals ik heb 
aangegeven, is het winstbegrip weliswaar al ruim honderd jaar nagenoeg hetzelfde, maar 
de groeiende belangstelling voor verliescompensatie is eerst veel later ontstaan. Hiervoor 
zijn ook diverse argumenten aan te dragen die in het vorenstaande ook uitvoerig aan de 
orde zijn gekomen. Met name een stijgend tarief in zowel de inkomstenbelasting als de 
vennootschapsbelasting als een langzamerhand zichzelf verder ontwikkelend belasting-
stelsel heeft geleid tot een meer fundamentele benadering van verliescompensatie. Niet 
valt te ontkennen dat deze fundamentele benadering zeker in het begin ontbrak. Naar 
mijn mening doet dit echter niets af aan het fundament van verliescompensatie, namelijk 
dat verliescompensatie beoogt te voorkomen dat een winst de facto tweemaal in de belas-
tingheffing wordt betrokken. Bellingwout stelt echter dat er geen enkele relatie tussen 
verliescompensatie en het totaalwinstbeginsel zou zijn. Dit acht ik onjuist. En mocht Bel-
lingwout dit bestaan (blijven) ontkennen, dan vraag ik mij af of hij zich zou kunnen vin-
den in de door Grapperhaus geponeerde stelling, dat verliescompensatie dan toch in elk 
geval een eis van rechtvaardigheid is.

209 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.
210 Zie tevens C. van Soest, ‘Begrip voor verlies’, in FED Bundel Winst en verlies, het winstbegrip nu en 

straks, Amsterdam, 1953, p. 66.
211 Bellingwout houdt vervolgens een pleidooi voor het Duitse systeem van verliesverrekening op 

grond waarvan verliezen weliswaar onbeperkt kunnen worden verrekend, maar getemporiseerd. 
Op de temporisering van verliesverrekening ga ik nader in in paragraaf 3.5.8.

212 Hetgeen ik overigens ook eerder (impliciet) heb betoogd in ‘Verliescompensatie en totaalwinst: 
meer dan een mythe? Een zoektocht naar de ratio van verliescompensatie’, WFR 2006/433.

213 Stb. 149.
214 In gelijke zin, D. Brüll, Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, academisch proef-

schrift, Universiteit van Amsterdam, 1964, p. 121.
215 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 22-23.
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3.3.1.5 Achterwaartse verliescompensatie
Wanneer er een onlosmakelijk verband zou bestaan tussen verticale verliescompensatie 
en het totaalwinstbeginsel, rijst de vraag of dit verband zich zowel uitstrekt tot de achter-
waartse als tot de voorwaartse verliescompensatie. Zoals vermeld was Grapperhaus van 
mening dat het totaalwinstbegrip in beginsel noopt tot onbeperkte verliescompensatie, 
zowel voorwaarts als achterwaarts. Slechts uit praktische overwegingen zou een inper-
king van de achterwaartse verliescompensatie gerechtvaardigd zijn, omdat op enig 
moment nu eenmaal de boeken dienen te worden afgesloten. In mijn optiek dient de visie 
van Grapperhaus enigszins te worden genuanceerd. Het totaalwinstbeginsel beoogt alle 
voordelen (positieve en negatieve) gedurende de levensduur van de onderneming in aan-
merking te nemen. Achterwaartse verliescompensatie staat hier in beginsel los van. Met 
achterwaartse verliescompensatie wordt een verlies uit een jaar draaglijker, omdat de 
belastingplichtige dit verlies deels direct kan opvangen met een teruggaaf van belastingen 
die de belastingplichtige over vorige jaren heeft voldaan. De belastingplichtige hoeft dus 
niet te wachten totdat hij eerst in een volgend jaar weer winst gaat maken. Naar mijn 
mening is slechts sprake van een douceurtje van de wetgever dat de belastingplichtige een 
liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Met de totaalwinstgedachte heeft dit op zichzelf 
bezien niet zo heel veel van doen.216

Hierop bestaan wel twee uitzonderingen. In de eerste plaats zijn er namelijk omstandig-
heden denkbaar waarbij onbeperkte achterwaartse verliescompensatie naar mijn mening 
mogelijk zou moeten zijn. Dit is echter alleen het geval indien de verliezen niet meer 
voorwaarts kunnen worden verrekend, bijvoorbeeld als gevolg van liquidatie van de 
onderneming of eindafrekening. Om te voorkomen dat in die situatie alsnog meer belas-
ting zou worden geheven over het liquidatieverlies, zou achterwaartse verliesverrekening 
in een dergelijk geval naar mijn mening onbeperkt dienen te zijn. Deze visie is overigens 
niet (geheel) nieuw. Ook Brüll heeft ervoor gepleit om bij beperkte compensatietermijnen 
alle in het slotjaar nog niet in aanmerking genomen verliezen alsnog in aanmerking te 
nemen op grond van art. 16 Wet IB 1964, de eindafrekeningswinst.217 Brüll pleitte echter 
niet voor een onbeperkte achterwaartse verliesverrekening, maar voor het in aanmerking 
nemen van alle verliezen die nog niet eerder verrekend konden worden, derhalve ook de 
verliezen die op grond van de geldende termijnen reeds verdampt zouden zijn. Het gaat 
in dat geval om de voorwaartse verrekening van verliezen die nog niet in aanmerking zijn 
genomen. Het hiervoor gememoreerde pleidooi van Grapperhaus deel ik in zoverre dan 
ook niet dat een onbeperkte achterwaartse verliescompensatie naar zijn mening niet in 
alle gevallen strikt noodzakelijk is. Grapperhaus komt uiteindelijk tot de slotconstatering 
dat het op enig moment natuurlijk wel noodzakelijk is om de boeken te sluiten. In dit ver-
band zou bijvoorbeeld aangesloten kunnen worden bij de navorderingstermijn van art. 16 
AWR. Vanuit een praktische invalshoek onderschrijf ik dit standpunt.
In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat achterwaartse verliesverrekening op 
zichzelf beschouwd misschien niet een direct verband heeft met het totaalwinstbegrip. In 
combinatie met de termijn van voorwaartse verliesverrekening is dit verband wel degelijk 
aanwezig. Een sprekend voorbeeld is de mogelijkheid tot verruimde achterwaartse ver-
liesverrekening van drie jaar in plaats van één jaar in de vennootschapsbelasting voor de 
jaren 2009, 2010  en 2011. In dit geval geldt namelijk dat de termijn voor voorwaartse ver-
liesverrekening van de verliezen van 2009, 2010 en 2011 wordt beperkt tot zes jaar in 
plaats van negen jaar. In dat geval is naar mijn mening ontegenzeggelijk sprake van strij-
digheid met het totaalwinstbeginsel.218

216 Zie voor eenzelfde visie bijv. E.J.W. Heithuis in ‘Reacties op commentaren op de nota Werken aan 
winst’, Ministerie van Financiën van 23 september 2005, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 107, 
nr. 4 en J.A. Booij, ‘Verloren verliezen’, FP 2007/462, die pleit voor afschaffing van de achter-
waartse verliesverrekening. Booij noemt achterwaartse verliesverrekening een subsidie.

217 D. Brüll, ‘De fiscus en de lege N.V.’, WFR 1962/4598, p. 245 e.v.
218 Zie tevens mijn bijdrage ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening, Over liqui-

diteit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.
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3.3.2 Verticale verliescompensatie buitenlands belastingplichtigen

De ratio van verticale verliescompensatie voor buitenlands belastingplichtigen verschilt 
in mijn optiek niet wezenlijk van de ratio voor binnenlands belastingplichtigen. Zwem-
mer heeft echter gepleit voor een analytische benadering van verliesverrekening bij bui-
tenlands belastingplichtigen, waarbij verliesverrekening slechts kan plaatsvinden per 
inkomenscategorie als genoemd in art. 17 en art. 17a Wet VPB 1969.219 Naar mijn mening 
dient deze analytische benadering echter te worden afgewezen om twee redenen. In de 
eerste plaats kan mogelijk sprake zijn van strijdigheid met de vrijheid van vestiging op 
grond van art. 49 VwEU, omdat de mogelijkheden voor verliesverrekening voor buiten-
lands belastingplichtigen in dat geval beperkter zouden zijn dan voor binnenlands belas-
tingplichtigen. In de tweede plaats lijkt mij een dergelijke regeling vanuit administratief 
oogpunt zeer bewerkelijk. Voor elke separate inkomenscategorie zou in dat geval immers 
een verliesbeschikking dienen te worden afgegeven, terwijl in het jaar zelf mogelijkerwijs 
niet eens een verlies zou worden gerealiseerd, omdat de resultaten uit de diverse inko-
menscategorieën met elkaar zouden worden gesaldeerd. En indien Zwemmer hierbij een 
separate heffing per inkomenscategorie voorstaat, wordt de regeling daarmee nog com-
plexer en administratief verzwarend, zodat zij om die reden zou moeten worden afgewe-
zen. Zwemmer is voorts van mening dat verticale verliescompensatie ter zake van een 
bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige slechts is gerechtvaardigd voor 
zover deze bron nog aanwezig is. Ook dit stuit mijns inziens op Europeesrechtelijke 
bezwaren, naast de omstandigheid dat de regeling hiermee onnodig complicerend zou 
uitwerken.

3.3.3 Aanloopverliezen

Vanzelfsprekend is een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen slechts relevant 
wanneer de termijn voor voorwaartse verliesverrekening niet onbeperkt zou zijn. Onder 
aanloopverliezen dient in dit kader te worden verstaan verliezen die een onderneming 
gedurende de eerste periode van haar bestaan maakt. Historisch gezien wordt onder aan-
loopverliezen verstaan de verliezen uit de eerste zes jaren van de levensduur van de onder-
neming. In paragraaf 3.2.8 hiervóór merkte ik reeds op dat een separate regeling voor aan-
loopverliezen voor het eerst haar intrede deed bij de Belastingherziening 1953. Op basis 
van de aldaar geciteerde wetsgeschiedenis kan worden geconcludeerd dat het motief voor 
een separate regeling voor aanloopverliezen moet worden gezocht in het stimuleren van 
het ontplooien van nieuwe activiteiten. Startende ondernemers zullen bij aanvang van 
hun onderneming doorgaans veel kosten maken en investeringen moeten doen die door-
gaans tot verliezen zullen leiden gedurende de eerste jaren van de onderneming. In dat 
geval is het denkbaar dat aanloopverliezen langer verrekenbaar zouden kunnen zijn, aan-
gezien aanloopkosten in dat geval het bestaan van de onderneming in belangrijke mate 
beïnvloeden. Teneinde het ondernemerschap te stimuleren dan wel niet te ontmoedigen, 
is het vanuit die invalshoek redelijk dat aanloopverliezen langer verrekenbaar zouden 
zijn dan ‘andere’ verliezen. Een termijn van zes jaar is hierbij uiteraard volstrekt arbitrair. 
Bezien vanuit de totaalwinstgedachte is een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen 
overbodig, aangezien op basis van de totaalwinstgedachte alle verliezen überhaupt onbe-
perkt voorwaarts verrekenbaar zouden moeten zijn. Het wekt echter geen verbazing dat 
tijdens de parlementaire behandeling van de Wet werken aan winst, die voorzag in een 
inperking van de termijnen voor achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening, is ver-
zocht om (weder)invoering van een afzonderlijke regeling voor aanloopverliezen. Dit ver-
zoek is uiteindelijk afgewezen vanwege budgettaire redenen.220

219 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 9.
220 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.
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Geheel los van een separate regeling voor aanloopverliezen staat de regeling zoals opge-
nomen in art. 3.10 Wet IB 2001, welke bepaling een regeling voor kosten en lasten uit de 
aanloopfase van een onderneming bevat.221 Deze regeling geldt alleen voor ondernemers 
in de inkomstenbelasting222 en bepaalt dat bij ministeriële regeling regels kunnen wor-
den gesteld volgens welke de ondernemer bij het bepalen van de winst de per saldo reste-
rende kosten en lasten in aftrek kan brengen die zijn gemaakt in de vijf kalenderjaren die 
onmiddellijk voorafgaan aan het eerste kalenderjaar als ondernemer, verband houden 
met het starten van de onderneming en niet ten laste van het belastbaar inkomen uit 
werk en woning kunnen of konden worden gebracht. Art. 3.10 Wet IB 2001 in combinatie 
met art. 5 Uitv.reg. IB 2001 kan wellicht beter worden aangeduid als een regeling voor 
‘opstartkosten’ in plaats van een regeling voor aanloopverliezen. Stevens spreekt in dit 
kader van ‘prenatale bronkosten’.223

3.3.4 Grensoverschrijdende verliescompensatie

In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat horizontale verliescompensatie geen onderdeel uit-
maakt van dit onderzoek. Grensoverschrijdende verliescompensatie is mijns inziens even-
eens aan te merken als een vorm van horizontale verliescompensatie, zij het over de 
landsgrenzen heen. De ratio van grensoverschrijdende verliescompensatie dient – met 
name in EU-rechtelijk verband – te worden gezien in het licht van de al dan niet 
(on)gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse investeringen, via een dochter-
maatschappij dan wel via een vaste inrichting en de (on)mogelijkheid om een grensover-
schrijdende fiscale eenheid te vormen. In het arrest X Holding besliste het Hof van Justitie 
dat het niet toestaan van een grensoverschrijdende fiscale eenheid niet in strijd is met het 
EU-recht.224

Voor het arrest X Holding kwam reeds de vraag aan de orde in hoeverre het EU-recht ver-
plicht om verliezen die in de bronstaat niet langer verrekenbaar zijn, alsnog in aftrek toe 
te staan. In het arrest Marks & Spencer II225 besliste het Hof van Justitie dat een verbod op 
grensoverschrijdende verliescompensatie gerechtvaardigd kan zijn, indien rechtmatige 
doelstellingen worden nagestreefd die zich met het EG-Verdrag verdragen en gerechtvaar-
digd zijn uit hoofde van dwingende redenen van algemeen belang. De volgende rechtvaar-
digingsgronden spelen volgens het Hof van Justitie hierbij een rol:

221 In de Wet IB 1964 ontbrak een dergelijke regeling. Wel gold op grond van de Mededeling Directie 
Particulieren van 14 april 1993, nr. DGM93-242, Infobulletin 93/251, V-N 1993, p. 1417, een goedkeu-
rende regeling die nagenoeg gelijk was aan het huidige art. 3.10 Wet IB 2001. Een verschil is dat 
op grond van art. 3.10 Wet IB 2001 de aanslagen van de vijf voorafgaande jaren niet verminderd 
worden, maar dat alle kosten en lasten van deze vijf jaren ineens in aanmerking worden genomen 
in het eerste kalenderjaar dat de belastingplichtige als ondernemer wordt aangemerkt. Hiervoor 
is gekozen, omdat een dergelijke regeling minder bewerkelijk zou zijn. Art. 3.10 Wet IB 2001 is 
nader uitgewerkt in art. 5 Uitv.reg. IB 2001.

222 Zie bijv. A.J.A. Stevens, Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap, FM 102, Kluwer, Deventer, 
2002, p. 28/29, die opmerkt dat art. 3.10 Wet IB 2001 in wezen een regeling is die beoogt de totale 
winst van een onderneming correct te berekenen, waardoor de regeling volgens hem meer onder-
nemings- dan ondernemersgerelateerd is. Naar zijn mening valt niet in te zien waarom art. 3.10 
Wet IB 2001 niet geldt voor commanditaire vennoten.

223 L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer, Deventer 2001, 
tekstblok 162.

224 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22. 
In de literatuur is wel betoogd dat uit dit arrest een per-elementbenadering volgt. Hierdoor zou-
den diverse bestaande regelingen zoals de houdsterverliesregeling en de thincapregeling in de 
Europeesrechtelijke gevarenzone verkeren. Zie G.M.R. Blokland en M.J.A. van den Honert, ‘X Hol-
ding vandaag de dag: kan de wetgever nu daadwerkelijk rustig ademhalen?’, WFR 2011/782. De 
houdsterverliesregeling lijkt echter de Europeesrechtelijke toets te kunnen doorstaan. Zie 
HR 24 juni 2011, nr. 09/05115, NTFR 2011/1428.

225 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03, NTFR 2005/1718, BNB 2006/72. Zie tevens HvJ 21 februari 
2006, zaak C-152/03 (Ritter-Coulais), NTFR 2006/355, V-N 2006/13.10.
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1. winsten en verliezen dienen in beginsel binnen eenzelfde belastingregeling symme-
trisch te worden behandeld om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegd-
heid tussen de verschillende betrokken lidstaten te waarborgen;

2. het gevaar van dubbele verliesverrekening;
3. het gevaar van belastingontwijking door verliesoverdracht aan landen met een (rela-

tief) hoog tarief (en waar de fiscale waarde van een verlies dus relatief het hoogste is).

Een dergelijke regeling is volgens het Hof van Justitie echter niet proportioneel in een 
situatie waarin:
1. de niet-ingezeten dochtervennootschap de in haar vestigingsstaat bestaande mogelijk-

heden van verliesverrekening heeft uitgeput voor het betreffende belastingjaar als-
mede voor vroegere belastingjaren, al dan niet via de overdracht van dat verlies aan 
een derde of via de verrekening ervan met de winst uit vroegere belastingjaren;

2. er geen mogelijkheid bestaat dat het verlies van de buitenlandse dochtervennootschap 
in latere jaren in de vestigingsstaat wordt verrekend door de dochtermaatschappij of 
door een derde, met name ingeval de dochtervennootschap aan een derde is verkocht.

Wattel heeft in zijn noot onder het Marks & Spencer II-arrest in BNB 2006/72 het ‘altijd-
ergens-beginsel’ geïntroduceerd, een rechtstreeks werkend maar tot het arrest Marks & 
Spencer II een onbenoemd beginsel van primair gemeenschapsrecht. Wattel schrijft:

‘Het beginsel dat een belastingplichtige die binnen de EU een interne grens overschrijdt 
(gebruik maakt van zijn verdragsvrijheden) niet daardoor in een fiscaal nadeliger positie 
mag geraken in vergelijking met thuisblijven, zodat hij hoe dan ook uiteindelijk steeds 
ergens in de interne markt zijn aftrekbare kosten, verliezen, persoonlijke tegemoetkomin-
gen, credits, etc. moet kunnen vergelden; bij voorkeur in de correcte jurisdictie (de jurisdictie 
die het concomitante positieve inkomen belast), maar als dat (definitief) onmogelijk is, dan 
desnoods in de territoriaal verkeerde jurisdictie indien daar wél positieve belastingrondslag 
voorhanden is.’

Volgens Essers sluit het altijd-ergens-beginsel naadloos aan bij de totaalwinstgedachte.226 
Wel merkt hij op dat steeds voor elke concrete situatie dient te worden nagegaan of er 
voor het feit dat een fiscaal voordeel alleen aan de ingezeten belastingplichtigen wordt 
toegekend, objectieve, ter zake dienende gronden bestaan die het verschil in behandeling 
met buitenlandse ingezetenen kunnen rechtvaardigen. Dit betekent naar zijn mening dat 
het altijd-ergens-beginsel steeds zal moeten worden gerelateerd aan de eigen nationale 
regels.227 Mijns inziens rijst tevens de vraag op welke wijze het altijd-ergens-beginsel zich 
verhoudt tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 of een soortgelijke bepaling in 
andere EU-landen. Deze vraag behandel ik in paragraaf 5.8.5.
Ondanks dat het EU-recht dus grensoverschrijdende verliescompensatie niet lijkt te ver-
plichten, gaat de conceptrichtlijn voor de CCCTB228 wel uit van de mogelijkheid van grens-

226 P.H.J. Essers, ‘De Europese dimensie van het totaalwinstbeginsel’, in: Maatschappelijk Heffen (1), De 
Wetenschap, Opstellen aangeboden aan Leo Stevens, Kluwer, Deventer 2006, p. 242.

227 Vgl. tevens E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, 
WFR 2006/211.

228 Conceptrichtlijn (COM 2011/121) van 16 maart 2011 van de Europese Commissie 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.
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overschrijdende verliesverrekening. Invoering van de CCCTB in Nederland lijkt echter 
niet op korte termijn te verwachten.229

Ten aanzien van grensoverschrijdende verliescompensatie rijst de vraag of verliesverreke-
ning dient te worden bezien vanuit de woonstaat of de bronstaat. Met andere woorden: 
dient de woonstaat of de bronstaat verliescompensatie toe te staan? Nederland kende tot 
en met 1 januari 2012 een stelsel waarbij de belastingheffing voor binnenlands belasting-
plichtigen plaatsvond over het wereldinkomen, waarbij het buitenlandse inkomen in 
beginsel wordt vrijgesteld of de belasting over de buitenlandse inkomsten verrekend op 
grond van een onderliggend belastingverdrag of de eenzijdige regeling zoals opgenomen 
in het BvdB 2001. Verliezen van een buitenlandse vaste inrichting kwamen in eerste 
instantie ten laste van het wereldinkomen, maar deze verliezen dienden bij toekomstige 
winsten van de vaste inrichting te worden ingehaald op grond van de inhaalregeling.230 
Het (voorlopig) in aftrek toestaan van de verliezen van de buitenlandse vaste inrichting 
betrof een faciliteit die voortvloeit uit een systeem van heffing over het wereldinkomen, 
waarbij sprake is van horizontale verliescompensatie van het verlies van de vaste inrich-
ting met het binnenlands inkomen.
Buitenlands belastingplichtigen worden echter in beginsel slechts in de heffing betrokken 
voor zover zij een specifieke bron van Nederlands inkomen genieten (zie art. 17 jo. 
art. 17a Wet VPB 1969). Nederland heft hierbij in beginsel niet over de inkomsten die toe-
rekenbaar zijn aan het woonland van de belastingplichtige. Van enige horizontale verlies-
verrekening (bezien vanuit de Wet VPB 1969) is in dat geval dan ook geen sprake.
Per 1 januari 2012 is de hiervoor genoemde regeling ten aanzien van vaste inrichtingen 
in het buitenland vervangen door een zogeheten objectvrijstelling voor vaste inrichtin-
gen. Per deze datum worden zowel winsten als verliezen ter zake van een vaste inrichting 
in beginsel geëlimineerd uit de winst van de belastingplichtige, tenzij sprake is van zoge-
heten stakingsverliezen of een laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming.

3.3.5 Economische aspecten van verliescompensatie

Een beperkte termijn van verliescompensatie kan leiden tot economische distorsies. 
Ondernemingen zijn dan ook continu op zoek naar mogelijkheden om economische dis-
torsies weg te kunnen nemen. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn het fuseren of 
samenbrengen van een verliesgevende onderneming met een winstgevende onderne-
ming. Door Domar en Musgrave is in het verleden reeds geconstateerd dat de mate van 
verliesverrekening medebepalend is voor de investeringsbeslissing.231 Domar en Mus-
grave zijn in hun artikel niet alleen ingegaan op de impact van belastingheffing op de 
opbrengst van een investering (die evident lijkt), maar tevens op de invloed van belasting-
heffing op de mate van risico die een investeerder wenst te nemen. Indien slechts een 
beperkte verliesverrekeningsmogelijkheid geldt, zullen investeerders in mindere mate 
risicovolle beleggingen of investeringen aangaan, waarbij een mogelijkheid bestaat tot 
beperkte verrekening van de verliezen. Aldus leidt een beperkte mogelijkheid tot verlies-
verrekening tot een negatieve verstoring van het risicogedrag en is daarmee in beginsel 

229 Zie bijvoorbeeld het bericht van het Ministerie van Financiën van 4 juli 2011, nr. AFP/2011/300U, 
waarin het kabinet zich kritisch uitlaat over de CCCTB. Eerdere voorstellen van de Europese Com-
missie om te komen tot grensoverschrijdende verliescompensatie zijn ingetrokken. Zie Proposal 
for a Directive of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to tax arrange-
ments for the carry-over of losses of undertakings, COM (1984) 404, 6 september 1984, zoals gewijzigd 
bij COM (1985) 319, 19 juni 1985. J.A. Veldt bespreekt dit voorstel in WFR 1986/1013, ‘Harmonisa-
tie van de verrekening van fiscale verliezen van ondernemingen binnen de EEG’. Zie tevens Pro-
posal concerning arrangements for the taking into account by Enterprises of the losses of their permanent esta-
blishment and subsidiaries situated in other Member States, COM (1990) 595.

230 Art. 35 (oud) BvdB 2001, thans opgenomen in art. 33b Wet VPB 1969.
231 E.D. Domar en R.A. Musgrave, ‘Proportional Income Taxation and Risk-Taking’, Quarterly Journal of 

Economics, Vol. LVIII, mei 1944. Zie tevens J.E. Stiglitz, ‘The effects of income, wealth, and capital 
gains taxation on risk-taking’, Quarterly Journal of Economics, LXXXIII, mei 1969.
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sprake van een verstoring van de kapitaalmarkt.232 Anders gezegd: de mogelijkheid tot 
verliescompensatie leidt ertoe dat de overheid participeert in het risico van een investe-
ring.
De studie van Domar en Musgrave heeft nadien velen beïnvloed om de relatie tussen de 
fiscale behandeling van verliezen en de invloed op investeringsbeslissingen te bestuderen. 
Zo heeft Auerbach onder meer betoogd dat beperkingen in de mogelijkheden tot verlies-
verrekening met name in tijden van laagconjunctuur heeft geleid tot hogere effectieve 
belastingtarieven bij US multinationals.233 Creedy en Gemmel234 concluderen dat – omdat 
verliezen minder genereus worden behandeld dan winsten – verliezen een lagere belas-
tingkorting genereren (in contante waarde) dan de positieve belasting geheven over win-
sten van gelijke grootte. Dit kan volgens hen gedragseffecten tot gevolg hebben, omdat 
ondernemingen op zoek gaan naar mogelijkheden om de winst te verschuiven, al dan niet 
naar andere belastingjurisdicties.
Uit het vorenstaande leid ik af dat ook vanuit een economische invalshoek er vele argu-
menten zijn waarom de termijn voor verliescompensatie onbeperkt zou moeten zijn.235

3.3.5.1 De verwerking van compensabele verliezen in de jaarrekening
Vanuit een economische invalshoek kan tevens worden afgevraagd wat de waarde van fis-
caal compensabele verliezen is. De verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening 
van verliezen door het al dan niet in aanmerking nemen van een (actieve) belastinglaten-
tie kan hiervoor een belangrijke graadmeter zijn. In dit kader dient immers veelal (kort 
gezegd) bepaald te worden hoe groot de kans is dat een verlies daadwerkelijk voor verre-
kening in aanmerking komt. Het opnemen van een actieve belastinglatentie kan daar-
naast van belang zijn voor diverse ratio’s in de commerciële jaarrekening.236

In zijn dissertatie uit 1992 is Kampschöer237 ingegaan op de verwerking van actieve belas-
tinglatenties in de jaarrekening. Kampschöer merkt op dat het totaalwinstbegrip in het 
vennootschapsrecht niet bekend is, maar dat wel uitgegaan wordt van een ‘all inclusive 
concept of income’. Doordat zowel verliezen worden afgeboekt op en winsten worden toe-
gevoegd aan het eigen vermogen is ook vennootschappelijk de som der jaarwinsten gelijk 
aan de totaalwinst.238 De verwerking van actieve belastinglatenties in de vennootschappe-
lijke jaarrekening heeft in de loop der tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt. In Titel 9 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de actieve belastinglatenties niet expliciet 
genoemd. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt wel expliciet ingegaan op 
actieve belastinglatenties, evenals in de internationaal geldende richtlijnen zoals bepaald 
onder IFRS en US GAAP.239

Het in aanmerking nemen van een actieve belastinglatentie is onder meer afhankelijk van 
de verwachte toekomstige resultaten van een belastingplichtige. Bij een beperkte termijn 

232 Vgl. R.P. van den Dool, Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen, Ac. Fiscale 
beschouwingen, Kluwer, Deventer, 2009, p. 123 en p. 205.

233 Zie A.J. Auerbach, Why have corporation tax revenues increased? Another look, CESifo Economic Studies, 
2007, p. 1-19.

234 J. Creedy en N. Gemmel, Corporation Tax Asymmetries: Effective Tax Rates and Profit Shifting, University 
of Melbourne, Research Paper 1028, 2008, p. 21.

235 In gelijke zin R.P. van den Dool, ‘Verliesverrekening in economisch perspectief’, Forfaitair 2009/
194, p. 28-30.

236 Indien een belastingplichtige een actieve belastinglatentie mag opnemen, dan zal dit bijvoor-
beeld leiden tot hoger eigen vermogen. Dit heeft implicaties voor diverse solvabiliteitsratio’s die 
weer van belang kunnen zijn voor financiering(sbeslissingen).

237 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de ver-
werking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, 
Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 19.

238 Vgl. tevens art. 2:109 BW.
239 Zie voor een historisch overzicht tot 1992 bijvoorbeeld G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspec-

ten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaarreke-
ning, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 34 
e.v.
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van voorwaartse verliesverrekening kan onder omstandigheden echter ook een actieve 
belastinglatentie worden opgenomen indien sprake is van een methode ter voorkoming 
van verliesverdamping (zie nader paragraaf 3.6.3). De meest uitgebreide leidraad voor het 
mogen opnemen van een actieve belastinglatentie bij een ‘tax planning strategy’ is te vin-
den in de toelichting op de regels voor US GAAP.240 Hierbij dient aannemelijk te worden 
gemaakt dat het ‘more likely than not’ is (dat wil zeggen een kans groter dan 50%) dat een 
verlies daadwerkelijk kan worden benut. De toelichting241 vermeldt hierbij dat:

‘in some circumstances, there are actions (including elections for tax purposes) that:
a) are prudent and feasible;
b) an entity ordinarily might not take, but would take to prevent an operating loss or tax 
credit carry-forward from expiring unused;
c) would result in realization of deferred tax assets.’

Indien het niet ‘more likely than not’ is dat aan deze voorwaarden is voldaan, mag het ver-
lies niet worden geactiveerd (een zogeheten ‘valuation allowance’). Voor het mogen opne-
men van een actieve belastinglatentie is daarmee ook de fiscaaltechnische haalbaarheid 
van de methode ter voorkoming van verliesverdamping van belang. In paragraaf 3.5.2 sta 
ik hier kort bij stil.

3.4 ALTERNATIEVE METHODEN VAN VERLIESCOMPENSATIE

In deze paragraaf behandel ik enkele alternatieve methoden van verliescompensatie. 
Tevens ga ik in op de vraag of het vanuit economisch en/of juridisch oogpunt wenselijk is 
dat verliezen subject- of objectgebonden zijn, dan wel of een nog meer verfijnde metho-
diek wenselijk zou zijn, zoals bijvoorbeeld het compartimentering van specifieke inko-
menssoorten of het koppelen van verliezen aan bepaalde activa/passiva. Voornoemde 
aspecten van verliesverrekening kunnen tevens van belang zijn in het kader van de aan-
bevelingen die ik naar aanleiding van dit onderzoek wil doen. Het verdient daarom aan-
beveling in dit onderdeel van deze dissertatie aandacht aan alternatieve methoden van 
verliescompensatie te besteden.

3.4.1 Motieven voor subjectgebonden benadering van verliezen

Zowel de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting nemen in Nederland het sub-
ject, de belastingplichtige, als uitgangspunt. Vervolgens dient te worden bepaald welk 
object aan deze belastingplichtige dient te worden toegerekend. In deze benadering is het 
niet meer dan logisch dat (ondernemings)verliezen eveneens subjectgebonden zijn. Uit 
het juridische systeem van de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 volgt daarmee dat verlie-
zen in beginsel ‘verknocht’ zijn aan de desbetreffende belastingplichtige.
Voor ondernemers in de Wet IB 2001 is het (in beginsel) niet mogelijk om verliezen over 
te dragen aan een andere belastingplichtige. Dit is ook logisch. De individuele belasting-
plichtige wordt in de belastingheffing betrokken en hierop bestaat (behalve bijvoorbeeld 
de partnerregeling in de Wet IB 2001) geen uitzondering. Vanuit een economische invals-
hoek kan ook betoogd worden dat verliezen het object, bijvoorbeeld bij een bedrijfsover-
dracht, zouden moeten volgen. Ik denk hierbij aan de eenmanszaak die ondernemingsver-
liezen heeft geleden en wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een werknemer of de zoon 
van de ondernemer. De wetgever heeft de keuze om ondernemingsverliezen in de Wet IB 
2001 niet overdraagbaar te laten zijn gemotiveerd met de opmerking dat het ‘doorschui-
ven’ van verliezen naar een opvolgende ondernemer niet is te rijmen met het wezen van 

240 Zie in dit verband de Accounting Standards Codification Topic 740.
241 ASC 740-10-30-19.
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de verliescompensatie.242 Het komt mij voor dat deze keuze hoofdzakelijk is ingegeven 
vanuit de draagkrachtgedachte die ten grondslag ligt aan de Wet IB 2001. Een belasting-
plichtige voor de inkomstenbelasting wordt in de belastingheffing betrokken voor al zijn 
inkomen dat hij geniet dat valt onder één van de inkomenscategorieën als genoemd in 
art. 2.3 Wet IB 2001. Al dit inkomen tezamen bepaalt zijn draagkracht voor de inkomsten-
belasting. In deze benadering zou het minder goed passen om verliezen overdraagbaar te 
laten zijn aan een andere belastingplichtige. Tegen deze argumentatie kan worden inge-
bracht dat een belastingplichtige zelf kiest voor de overdracht van zijn verliezen, zodat er 
in zoverre ook weinig bezwaren tegen zouden kunnen bestaan. Een interessante vraag die 
zich hier voordoet, is of bij een dergelijke mogelijkheid zich ook handel in verliezen zou 
kunnen voordoen. Het komt mij voor dat dit het geval is (tenzij de mogelijkheid tot over-
dracht van ondernemingsverliezen zich zou beperken tot reële bedrijfsopvolgingssitua-
ties). Bij ongeclausuleerde overdracht van verliezen zou een ondernemer die onsuccesvol 
is gebleken, maar nog wel over een onverrekenbaar ondernemingsverlies beschikt, bij 
onvoldoende (verwachte) verdiencapaciteit deze ondernemingsverliezen kunnen overdra-
gen aan een derde die meer heil ziet in deze ondernemingsactiviteiten om op deze wijze 
nog iets aan zijn onsuccesvolle avontuur te verdienen.243

Op grond van de huidige Wet IB 2001 is het slechts onder bepaalde omstandigheden 
mogelijk dat een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting zijn verliezen overdraagt 
aan een andere belastingplichtige:
1. door toerekening van inkomensbestanddelen van een minderjarig kind aan de ouder 

die het gezag over het kind uitoefent (art. 2.15 Wet IB 2001);
2. door toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen de belasting-

plichtige en zijn partner (art. 2.17 Wet IB 2001);

Bij de geruisloze omzetting van bijvoorbeeld een eenmanszaak in een besloten vennoot-
schap op grond van art. 3.65 Wet IB is het niet mogelijk om de verliezen over te dragen 
aan de bv. Dit is opmerkelijk, omdat in de omgekeerde situatie van een geruisloze terug-
keer ex. art. 14c Wet VPB 1969 een eventueel verlies van de bv wel kan worden overgedra-
gen aan de belastingplichtige die de onderneming van de bv voortzet, zij het dat dit verlies 
wordt vermenigvuldigd met een factor 20/45, zie art. 14c, lid 3, Wet VPB 1969.244

De subjectgebonden benadering van verliezen in de Wet VPB 1969 hangt nauw samen met 
de rechtvaardigingsgronden voor een winstbelasting. Van der Geld245 noemt de volgende:
1. De antropomorfe visie. De rechtspersoon geldt in deze visie als een zelfstandig subject 

dat los moet worden beschouwd van de individuele kapitaalverschaffer. In deze visie 
wordt wel verdedigd dat primaire dividenden aftrekbaar zouden moeten zijn.

2. De leer van het globale evenwicht. Deze leer is verdedigd door Grapperhaus.246 Deze 
theorie rechtvaardigt een separate heffing van vennootschapsbelasting vanuit de 
gedachte om een globaal evenwicht te bewerkstelligen tussen de ondernemer die zijn 
onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak en de ondernemer die dat doet 
met behulp van een rechtspersoon.

242 Kamerstukken II, 1962-1963, 5380, nr. 19, p. 75 r.k. Zie tevens S.J. Mol-Verver, De ondernemings-
winstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, Sdu Fiscale & Financi-
ele Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 70 e.v.

243 Waarbij de leeftijd van de belastingplichtige uiteraard ook een rol kan spelen.
244 Anderzijds dient te worden bedacht dat bij een geruisloze terugkeer de bv ook daadwerkelijk 

ophoudt te bestaan. Dit geldt niet voor de natuurlijke persoon die zijn onderneming inbrengt in 
de bv.

245 J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, FM 20, 2e druk, Kluwer, Deventer 2008, p. 15 
e.v. Zie tevens S.A. Stevens, Belastingplicht in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, Klu-
wer, Deventer 2009, p. 1 e.v.

246 F.H.M. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de open NV, 
Amsterdam 1966.
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3. De compensatietheorie. In deze visie is de vennootschapsbelasting een heffing over 
capital gains van de aandeelhouder. Dit laat zich echter moeilijk rijmen met het gege-
ven dat ook de uitgedeelde winst met VPB wordt belast.

4. Het profijtbeginsel. Dit beginsel gaat uit van de gedachte dat een belasting gerechtvaar-
digd is naar rato van het profijt dat een persoon van de overheid geniet.

5. Het buitenkansbeginsel. Dit beginsel wordt ook wel genoemd het beginsel van de 
bevoorrechte verkrijging en gaat uit van de gedachte dat degene die een voordeel ver-
krijgt met behulp van de onderneming zich in een bevoorrechte positie bevindt ten 
opzichte van bijvoorbeeld de belegger. Dit argument gaat echter pas op voor zover 
sprake is van meer dan normaal, actief vermogensbeheer.

6. Het budgettaire argument. Budgettaire opbrengst kan niet gemist worden.

Er ligt echter geen eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969 ten grond-
slag. Stevens stelt dat een principiële discussie over de rechtsgrond van deze wet nauwe-
lijks is gevoerd. Als grondslag werd in feite alleen maar aangevoerd de omstandigheid dat 
de vennootschapsbelasting in het verleden zijn bestaansgrond heeft bewezen.247 De 
Wet VPB 1969 is – net als de Wet IB 2001 – gestoeld op het beginsel van subjectieve belas-
tingplicht. Ook voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen is het daarmee niet meer 
dan logisch dat verliezen subjectgebonden zijn. De verliezen volgen daarbij de juridische 
huls van de rechtsvorm waarin de onderneming is gegoten. Ook vanuit het maatschappe-
lijke verkeer is deze subjectgebonden benadering niet meer dan logisch. Men heeft 
immers een aanknopingspunt nodig en het is niet meer dan logisch dat dan in de eerste 
plaats wordt gekeken naar het rechtssubject. In de hiervoor genoemde antropomorfe visie 
geldt art. 20a Wet VPB 1969 echter ontegenzeggelijk als een ‘Fremdkörper’. Er valt 
immers niet in te zien waarom voor de verliesverrekening de achterliggende aandeelhou-
ders ineens wel van belang zijn.

3.4.2 Motieven voor objectgebonden benadering van verliezen

De objectgebonden benadering van verliezen komt thans reeds op meerdere plaatsen in 
de Wet VPB 1969 voor. Met name kan gewezen worden op de diverse reorganisatiefacili-
teiten in de Wet VPB 1969, zoals de juridische fusie, de bedrijfsfusie en de juridische 
(af)splitsing, maar ook het regime van de fiscale eenheid.248 In de standaardvoorwaarden 
bij de reorganisatiefaciliteiten wordt hierbij in de meeste situaties winstsplitsing voorge-
schreven. Er dient derhalve een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie voor 
implementatie van de reorganisatiefaciliteit en de situatie erna.249 Zo vermeldt de toelich-
ting op de standaardvoorwaarden bij de juridische fusie250 dat het bij deze winstsplitsing 
gaat om het toerekenen van de na-fusiewinst van de verkrijgende rechtspersoon aan de 
onderneming van de verkrijgende respectievelijk verdwijnende rechtspersoon, zoals die 
vóór de juridische fusie werd gedreven. Het begrip onderneming is daarbij niet statisch, 
aangezien de staatssecretaris aangeeft dat nieuwe activiteiten zo veel mogelijk in histo-
risch perspectief dienen te worden geplaatst. Inspecteurs dienen bij de winstsplitsing in 
de praktijk een zekere soepelheid te betrachten. Bij fiscale faciliëring van een reorganisa-
tie treedt doorgaans fiscale indeplaatstreding op, waarbij de rechtsopvolger ten aanzien 
van alle fiscale gevolgen in de plaats treedt van zijn voorganger. Men zou verwachten dat 

247 L.G.M. Stevens, ‘Vennootschapsbelasting en verlengstukwinst’, in Fiscale Miniaturen, FED, Kluwer, 
Deventer 1978, p. 330.

248 Vgl. art. 15af, lid 1, onderdeel b en lid 2, Wet VPB 1969 op grond waarvan bij ontvoeging van een 
dochtermaatschappij verliezen kunnen worden meegeven aan een dochtermaatschappij, indien 
en voor zover aannemelijk is dat deze verliezen ook daadwerkelijk aan deze dochtermaatschappij 
zijn toe te rekenen. Hierbij behoren overigens alle activa en passiva van de dochtermaatschappij 
tot het object.

249 Bij het aangaan van de fiscale eenheid is op grond van art. 15ae Wet VPB 1969 eveneens winst-
splitsing voorgeschreven.

250 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M.
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dit ook zou gelden ten aanzien van compensabele verliezen. Tijdens de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel fiscale begeleiding juridische splitsing en fusie is echter 
opgemerkt dat de indeplaatstreding niet zover gaat dat verliezen van de verdwijner die in 
wezen (latente) vorderingen zijn op de fiscus, van rechtswege overgaan op de verkrij-
ger.251 Verliezen mogen op verzoek echter wel worden meegegeven.
Ook art. 20a Wet VPB 1969 schrijft in zekere zin een objectgebonden benadering van ver-
liezen voor.252 Indien het object in enigerlei mate verloren gaat253, gaat de verliesverreke-
ning ook verloren. Bij bepaalde objecten, zoals beleggingen, gaat de verliesverrekening 
daarnaast volledig verloren. Het vorenstaande geldt echter alleen bij een aandelenover-
dracht. Zonder aandelenoverdracht is het nog steeds mogelijk om een ander object – 
zowel beleggingsactiviteiten als ondernemingsactiviteiten – in de belastingplichtige in te 
brengen. De verliesverrekening wordt in dergelijke situaties niet beperkt.
Van den Brande-Boomsluiter254 gaat in het kader van de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 
Wet VPB 1969 nog in op de mogelijke implicaties van de Fusierichtlijn.255 Art. 6 Fusiericht-
lijn verplicht de lidstaat van de inbrengende vennootschap namelijk de overname van ver-
liezen toe te staan bij grensoverschrijdende transacties, indien de lidstaat deze mogelijk-
heid ook biedt voor binnenlandse transacties.256 Art. 14 Wet VPB 1969 maakt echter geen 
onderscheid tussen zuiver binnenlandse en grensoverschrijdende transacties, zodat deze 
bepaling in zoverre in overeenstemming is de Fusierichtlijn. Van den Brande-Boomsluiter 
wijst vervolgens op het rapport Bolkestein uit 2001.257 In dit rapport wordt gewezen op de 
omstandigheid dat de nationale wetgeving van de lidstaten doorgaans geen of beperkte 
mogelijkheden biedt voor de overdracht van verliezen tussen de vennootschappen betrok-
ken bij een herstructurering. Daardoor, zo merkt de Commissie op, worden belemmerin-
gen opgeworpen. Vennootschappen zullen eerder geneigd zijn om van herstructurerin-
gen af te zien dan wel deze uit te stellen. Daarom wordt voorgesteld de richtlijn zodanig 
aan te passen dat de overdracht van de openstaande verliezen van de overdrager naar 
overnemer mogelijk wordt. Tot op heden is dit voorstel voor zover mij bekend niet aan-
genomen.258

Naast het feit dat – zoals hiervóór is gebleken – een objectgebonden benadering van ver-
liezen reeds op enkele plaatsen in de Wet VPB 1969 voorkomt, zijn er aanvullende argu-
menten voor een objectgebonden benadering van verliezen.259 Zo heeft Dijstelbloem 
gepleit voor een systeem van objectgebonden verliezen, met name in de situatie van 
interne reorganisaties.260 De kern van de kritiek van Dijstelbloem op een subjectgebon-
den benadering is dat de bron van inkomen bij interne reorganisaties nu juist verschuift 
van het ene subject naar het andere. Ook pleit hij voor de mogelijkheid van achterwaartse 

251 Kamerstukken I, 1997-1998, 25 709, nr. 315B, onder 2.
252 Dit blijkt met name uit het vierde en elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969.
253 Zie art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969.
254 E. van den Brande-Boomsluiter, De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting, FM 110, Kluwer, 

Deventer 2004, p. 211 e.v.
255 Richtlijn van de Raad van 19 oktober 209, PbEU L 310, betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met 
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statu-
taire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.

256 Het oorspronkelijk ontwerp uit 1969 voorzag via art. 6 in de overname van de verliezen voor alle 
gevallen. Dit voorschrift is vervallen ter voorkoming van het onderscheid tussen nationale en 
grensoverschrijdende situaties in lidstaten die voor nationale gevallen geen verliesoverdracht 
kenden.

257 COM (2001) 582, final, p. 9 en SEC (2001) 1681, p. 239 en 330.
258 Indien dit voorstel zou worden aangenomen, dan zou art. 14 Wet VPB 1969 waarschijnlijk moeten 

worden aangepast. Het ligt dan voor de hand een soortgelijke aanpassing in de regeling voor de 
juridische afsplitsing op te nemen.

259 Ook in het buitenland komt een objectgebonden benadering voor. Kortheidshalve verwijs ik hier-
voor naar hoofdstuk 5.

260 H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschap-
pen, FM 37, Kluwer, Deventer 1984, p. 191 e.v.
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verliesverrekening bij overdracht van de onderneming aan een nieuw opgerichte dochter-
maatschappij. Deze dochtermaatschappij beschikt immers niet over een zelfstandig fis-
caal verleden, terwijl de onderneming van deze vennootschap wel toerekenbaar is aan de 
oude onderneming van de overdrager. De complicatie van een objectgebonden benade-
ring van verliezen is dat het object doorgaans moeilijker te volgen is dan het subject. Als 
gevolg van diverse op elkaar volgende reorganisaties is het mogelijk niet altijd even dui-
delijk of het object nog bestaat en waar het naartoe is gegaan. Dit probleem doet zich in 
de huidige regelgeving van winstsplitsing bij de reorganisatiefaciliteiten ook voor. Daar-
naast is een complicerende factor of het object ‘statisch’ of ‘dynamisch’ moet worden 
ingevuld. Dit onderscheid kan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in de situatie waar-
bij zich technologische ontwikkelingen van een product hebben voorgedaan. Hierbij kan 
de vraag rijzen of het nieuwe product voortkomt uit het oude product, of is het iets geheel 
nieuws? Of is het nieuwe product nu juist het uitvloeisel van de synergie van de geïnte-
greerde ondernemingen? Het komt mij voor dat – naar analogie van de hiervoor gememo-
reerde opmerking van de staatssecretaris bij de standaardvoorwaarden voor de juridische 
fusie – nieuwe activiteiten zo veel mogelijk in historisch perspectief dienen te worden 
geplaatst. Dit lijkt op een dynamische invulling van het begrip onderneming.

3.4.3 Resultatencompartimentering

Een andere benadering zou zijn om specifieke resultaten van bepaalde nader omschreven 
activiteiten slechts met elkaar verrekenbaar te laten zijn. Ik noem dit resultatencompar-
timentering. In zekere zin is hier met de Wet IB 2001 en de invoering van het boxensys-
teem al vorm aan gegeven. Resultatencompartimentering zou echter nog verder gaan 
door bijvoorbeeld ondernemingsresultaten alleen verrekenbaar te laten zijn met andere 
ondernemingsresultaten. Dit lijkt voor wat betreft de Wet IB 2001 in elk geval moeilijk 
verdraagzaam met de draagkrachtgedachte. De resultatencompartimentering hoeft ech-
ter niet onder alle omstandigheden absoluut te zijn. Er zou bijvoorbeeld ook voor kunnen 
worden gekozen om ondernemingsverliezen bij staking van de onderneming wel verre-
kenbaar te laten zijn met de overige inkomensbestanddelen van box 1.
Resultatencompartimentering gaat echter verder dan de vermogensetikettering van ver-
mogensbestanddelen tot ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld door het separaat belas-
ten of in een aparte box opnemen van financieringsactiviteiten, deelnemingsresultaten of 
ondernemingsactiviteiten. De regeling voor houdster- en financieringsverliezen van 
art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 is in feite een vorm van resultatencompartimentering, 
zij het dat deze compartimentering maar gedeeltelijk is doorgevoerd. De regeling voorziet 
immers in een beperking van de verrekening van houdster- en financieringsverliezen met 
overige resultaten. De verrekening van houdster- of financieringswinsten wordt op geen 
enkele wijze beperkt. In de aanloop naar de Wet werken aan winst, maar ook daarna is 
gepleit voor een separate box voor houdster- en financieringsresultaten.261 Daarnaast kan 
gewezen worden op art. 20, lid 3, Wet VPB 1969 op grond waarvan verliezen uit de periode 
waarin een belastingplichtige kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling ex art. 28 
Wet VPB 1969 (FBI) niet verrekend kunnen worden met winsten uit de periode waarin de 
belastingplichtige niet een dergelijke status heeft.
De gedachte om bepaalde nader gespecificeerde activiteiten separaat te belasten heeft op 
zichzelf niets met verliescompensatie van doen, maar komt meer voort uit de gedachte 
om bepaalde activiteiten fiscaal aantrekkelijker te maken. Gedacht kan bijvoorbeeld wor-
den om deze activiteiten te belasten tegen een specifiek (lager) tarief, zoals de innovatie-
box van art. 12b Wet VPB 1969. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat resultaten-
compartimentering of wel het specifiek belasten van bepaalde activiteiten de verliescom-
pensatie bemoeilijkt. Hierbij dient immers de vraag beantwoord te worden of het 

261 J.P. Boer, J.A. Booij, B.E.J. Castelijn, H. Vording en R.J. de Vries, ‘Blauwdruk voor een boxenstelstel 
in de vennootschapsbelasting’, WFR 2004/1857. Zie tevens O.C.R. Marres, ‘Analytische vennoot-
schapsbelasting’, NTFR 2010/340.
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mogelijk en/of wenselijk is om verliezen van de ene activiteit te compenseren met win-
sten van de andere activiteit.262

Resumerend kan gesteld worden dat het vanuit bepaalde invalshoeken wenselijk kan wor-
den geacht te kiezen voor een vorm van resultatencompartimentering. Puur vanuit de ver-
liescompensatie bezien kan gesteld worden dat het afzonderlijk belasten van bepaalde 
bronnen van inkomen of activiteiten de verliescompensatie aanzienlijk compliceert. Om 
die reden wijs ik deze vorm van resultatencompartimentering af. De ervaringen met de 
regeling voor houdster- en financieringsverliezen sterken mij in dit standpunt.263

3.4.4 Koppeling van verliezen aan activa en passiva

Ook Langereis heeft zijn gedachten laten gaan over een alternatieve methode van verlies-
verrekening.264 Het betreft in feite een verdergaande vorm van een objectgebonden bena-
dering van verliezen.265 Langereis stelt dat zich problemen kunnen voordoen bij de over-
dracht van activa en passiva, waarbij de verliezen meestal achterblijven bij het overdra-
gende lichaam. Hij noemt de volgende nadelen:
1. De verliezen gaan in situaties als faillissement vaak verloren met het verdwijnen van 

het rechtssubject.266

2. De verkochte bedrijfsonderdelen missen fiscale aantrekkelijkheid in de vorm van een 
uitstel van vennootschapsbelasting in de veelal moeilijke nieuwe beginperiode.

3. Uit de (openbare) verslagen van bewindvoerders en curatoren blijkt dat vaak gekun-
stelde (fiscale) constructies tot stand worden gebracht teneinde de verliezen voor de 
‘overlevende’ bedrijfsonderdelen toch zo veel mogelijk te behouden. Veel verliezen 
blijven onverrekend.

4. Voor zover de verliescompensatie niet kan worden ‘meeverkocht’ met de levensvat-
bare bedrijfsonderdelen worden de crediteuren en aandeelhouders van de verkopende 
vennootschap tekortgedaan.

5. Vaak wordt de vennootschap na de overdracht van de ondernemingsbestanddelen aan-
gewend voor beleggingsactiviteiten van de bestaande aandeelhouder(s) van de ven-
nootschap, die aldus veelal kan/kunnen profiteren van de in deze vennootschap ach-
tergebleven verliezen. Het is de vraag of bij een dergelijke verandering van aard van de 
activiteiten de ‘oude’ verliescompensatie op die manier benut moet kunnen worden.

6. De mogelijkheid van handel in verliesvennootschappen op grond van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969.

Langereis stelt daarom een alternatieve methode van verliescompensatie voor in de situ-
atie van surseance van betaling, faillissement of een (nagenoeg geheel voltooide) staking. 
Hij stelt voor deze situaties een koppeling van verliezen aan overgedragen vermogensbe-
standdelen voor.267 Hierbij zou sprake moeten zijn van een keuzerecht, derhalve geen ver-

262 Vgl. tevens de discussie omtrent het al dan niet mogen verrekenen van een verlies uit aanmerke-
lijk belang ex art. 4.53 Wet IB 2001.

263 Vgl. de situatie dat de volgorde van de geleden verliezen bepalend kan zijn voor het al dan niet 
kunnen verrekenen van houdsterverliezen. Zie hierover D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de 
houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer, 2009, p. 136.

264 Ch.J. Langereis, ‘Naar een andere methode van verliesverrekening’, in: P.J. van Amersfoort e.a., 
Opstellen over vennootschap en belasting (Verburgbundel), Kluwer, Deventer 1994, p. 119-129.

265 Een dergelijke benadering is overigens in het kader van het fiscale-eenheidsregime door de staats-
secretaris van Financiën afgewezen. Zie onderdeel 7.2 van het besluit van 14 december 2010, 
nr. DGB2010/4620M, NTFR 2011/321, V-N 2011/3.20, waar in het kader van de toepassing van 
art. 15af Wet VPB 1969 (het meegeven van verliezen aan een ontvoegde dochtermaatschappij) 
wordt opgemerkt dat verliezen niet gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten, maar horen 
bij de vennootschap die de verliezen heeft geleden.

266 In gelijke zin M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, 
Deventer 2007, p. 311 e.v.

267 Zie voor een soortgelijke benadering H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties 
van naamloze en besloten vennootschappen, FM 37, Kluwer, Deventer 1984, p. 191 e.v.
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plichte toepassing van deze regeling, terwijl tevens voldaan moet zijn aan de voorwaar-
den. Daarnaast is Langereis van mening dat de regeling slechts zou moeten gelden door 
koppeling van verliezen aan het begrip onderneming of zelfstandig gedeelte van een 
onderneming.268 Langereis maakt hierbij onderscheid tussen een vijftal situaties:
A. De ene bv (BV 1) draagt haar volledige onderneming over aan een niet gelieerde, nieuw 

opgerichte bv (BV 2);
B. BV 1 draagt haar volledige onderneming over aan een gelieerde, nieuw opgerichte 

BV 2;
C. Als situatie A, met dien verstande dat overgedragen wordt aan een bestaande BV 2;
D. Als situatie A met dien verstande dat BV 1 een zelfstandig onderdeel van haar onder-

neming overdraagt.
E. Het overdragende of het verkrijgende lichaam maakt deel uit van een fiscale eenheid 

ex art. 15 Wet VPB 1969.

Vervolgens werkt Langereis deze situaties nader uit. In feite komt het voorstel van Lange-
reis erop neer, dat verliezen in een situatie van surseance, faillissement of staking gekop-
peld kunnen worden aan de activa en passiva die overgedragen worden. Wel dient hierbij 
naar zijn mening een winstsplitsingsregeling te worden ingevoerd die belet dat de verlie-
zen alsnog benut kunnen worden voor winsten behaald met beleggingsactiviteiten of 
andersoortige activiteiten dan de activiteiten van de overgedragen onderneming. Daar-
naast is van belang dat ook in dit systeem een vorm van winstsplitsing zou blijven 
bestaan, bijvoorbeeld als een vennootschap nieuwe activiteiten zou ontplooien. Het door 
Langereis voorgestelde systeem sluit naar mijn mening goed aan bij de economische wer-
kelijkheid, op grond waarvan het logisch is dat de verliezen de activa/passiva volgen die 
deze verliezen hebben veroorzaakt. Hoewel het mij voorkomt dat dit systeem praktisch 
moeilijk uitvoerbaar zal zijn, omdat het in feite een nog verdergaande vorm van winst-
splitsing betreft, dient wel bedacht te worden dat Langereis dit optionele systeem slechts 
voorstelt in de situatie van surseance van betaling, faillissement of een (nagenoeg geheel 
voltooide) staking.

Ook Van Oers heeft in zijn dissertatie een voorstel gedaan voor een sluitend systeem van 
verliesverrekening, met name bij de doorstart van een nv of bv bij insolventie.269 Van Oers 
stelt vier voorwaarden aan een sluitend systeem voor verliesverrekening:
1. de rechtssubjectgebondenheid van verliezen moet in stand blijven;
2. het systeem moet in overstemming zijn met Europees recht;
3. het moet praktisch uitvoerbaar zijn;
4. het moet ongevoelig zijn voor misbruik.

Van Oers stelt voor – na verwerping van enkele andere in de literatuur aangedragen alter-
natieve systemen van verliesverrekening – om, indien de verliesverrekening in de ven-
nootschapsbelasting niet langer mogelijk is, deze verliesverrekening uiteindelijk bij de 
aanmerkelijkbelanghouder in aanmerking te nemen.270 Voor aandeelhouders in box 3 
heeft Van Oers echter een naar mijn mening weinig overtuigende regeling. Van Oers stelt 
voor om voor deze groep aandeelhouders een vermogenswinstbelasting in te voeren, 
waardoor een eventueel verlies op deze aandelen alsnog te gelde zou kunnen worden 

268 Vgl. HR 12 december 2003, nr. 37.490 NTFR 2003/2103, BNB 2004/116 en HR 12 december 2003, 
nr. 38.538, NTFR 2003/2102, BNB 2004/117. In deze arresten ging het om een geruisloze omzetting 
in de bv (thans geregeld in art. 3.65 Wet IB 2001). De Hoge Raad besliste in deze arresten dat een 
wijziging in de aard of de omvang van de onderneming(sactiviteiten) na het gewenste overgangs-
tijdstip is toegestaan. Zie echter tevens HR 12 september 2003, nr. 37.917, NTFR 2003/1526, 
BNB 2004/40, waarin is beslist dat de belastingplichtige die zijn onderneming inbrengt, geen 
winst uit onderneming mag blijven genieten.

269 M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007, p. 311 e.v.
270 Van Oers is zelfs van mening dat deze verliezen tegen het progressieve tarief van box 1 in aan-

merking moeten worden genomen.
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gemaakt. Daarnaast blijft onduidelijk waarom een sluitend systeem van verliesverreke-
ning volgens Van Oers zou moeten voldoen aan de vier door hem genoemde voorwaarden. 
Weliswaar zijn de voorwaarden 2, 3 en 4 logisch en ook noodzakelijk voor een sluitend 
systeem van verliesverrekening, maar de motivering waarom verliezen te allen tijde sub-
jectgebonden zouden moeten blijven, ontbreekt. Daarnaast rijst de vraag of de door Van 
Oers aangedragen oplossing, namelijk vergelding van de verliezen van een vennoot-
schapsbelastingplichtig lichaam bij zijn aandeelhouders, ook voldoet aan het door hem 
omschreven vereiste van subjectgebondenheid van verliezen. De verliezen komen 
immers uiteindelijk ten goede aan de aandeelhouders. Tot slot kan worden opgemerkt dat 
de door Van Oers aangedragen oplossing slechts ziet op kapitaalvennootschappen, name-
lijk de nv en de bv, die ook daadwerkelijk over achterliggende aandeelhouders beschik-
ken. Zijn voorstel ziet bijvoorbeeld niet op vennootschapsbelastingplichtige stichtingen 
en verenigingen, waardoor de vraag opkomt wat de rechtvaardiging zou zijn van een der-
gelijke verschillende behandeling van verliezen voor verschillende rechtssubjecten.

3.4.5 Verliescompensatie bezien vanuit een rechtsvormneutrale winstbelasting

In de loop der jaren zijn er vele pleidooien gehouden en voorstellen gedaan voor een 
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Voor een overzicht verwijs ik kort-
heidshalve naar de dissertatie van Mol-Verver271 en de oratie van Heithuis.272 In dit kader 
zal ik enige opmerkingen maken over verliescompensatie in combinatie met een rechts-
vormneutrale winstbelasting. De ondernemingswinstbelasting gaat uit van rechtsvorm-
neutraliteit, hetgeen inhoudt dat bij de belastingheffing van winst uit onderneming 
iedere onderneming gelijk wordt behandeld en de fiscale behandeling niet afhankelijk is 
van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven.273 Mol-Verver constateert dat 
er in beginsel twee lezingen mogelijk zijn.274 De eerste lezing gaat uit van de gedachte van 
volledige transparantie, terwijl de tweede lezing uitgaat van een zelfstandige heffing van 
winstbelasting bij de onderneming gevolgd door heffing van inkomstenbelasting bij de 
achterliggende participanten. Verliescompensatie speelt in beginsel maar een onderge-
schikte rol bij een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting. Toch zijn er natuur-
lijk wel verschillen aan te wijzen tussen de verliescompensatie in de inkomstenbelasting 
en die in de vennootschapsbelasting. In de eerste plaats kan gewezen worden op de ter-
mijnen. Historisch gezien zijn de termijnen van achterwaartse en voorwaartse verlies-
compensatie voor een groot deel gelijk (zie het overzicht in paragraaf 3.2.11). Met ingang 
van 1 januari 2007 zijn deze termijnen echter niet langer gelijk. Dit verschil is door de 
wetgever gemotiveerd met de stelling dat ondernemingen, naarmate zij kleiner zijn, 
kwetsbaarder zijn bij schommelingen in de bedrijfsresultaten.275 In de tweede plaats is 
een ondernemingsverlies uit box 1 ‘slechts’ verrekenbaar met overig inkomen uit box 1, 
en dus niet met inkomen uit box 2 of box 3. Voor een vennootschapsbelastingplichtig 
lichaam geldt echter dat het op grond van art. 2, lid 5 Wet VPB 1969 in beginsel al zijn 
resultaten, ondernemingsresultaten en beleggingsresultaten met elkaar kan verrekenen. 
In de derde plaats kan worden gewezen op de behandeling van verliezen bij overlijden. 
Bij een natuurlijke persoon komen zijn verliezen vanwege het subjectgebonden karakter 

271 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winst-
belasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 21 e.v. Recentelijk hebben 
D.A. Albregtse en E.J. de Vries een vorm van rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting 
voorgesteld. Zij stellen voor om in de bestaande Wet IB 2001 een winstbox te introduceren. Zie 
D.A. Albregtse en E.J. de Vries, ‘Naar een meer rechtsvormneutrale belastingheffing over onder-
nemingswinsten: de winstbox’, WFR 2009/381.

272 E.J.W. Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons. De Wet VPB 2007: De ondernemingswinstbelasting van 
de 21ste eeuw, Kluwer, Deventer 2005.

273 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winst-
belasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 17 e.v.

274 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winst-
belasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 35 e.v.

275 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 23.
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ervan te vervallen. Een bv kan echter niet overlijden en verliest als zodanig haar verliezen 
dan ook niet, ook niet bij overlijden van de aandeelhouder(s). Een rechtsvormneutrale 
ondernemingswinstbelasting zou in beginsel een einde aan deze verschillen kunnen 
maken, afhankelijk van de precieze invulling ervan. Mol-Verver kiest ervoor om de ver-
schillen die thans bestaan in een rechtsvormneutrale winstbelasting op te lossen door 
middel van eenzelfde termijn voor achterwaartse en voorwaartse verliescompensatie. 
Daarnaast stelt zij voor de verliezen te allen tijde te laten meegaan met de onderneming, 
dus ook bij verkoop. Slechts indien de bron van de onderneming niet langer aanwezig is, 
zouden de verliezen komen te vervallen. In dat kader zou art. 20a Wet VPB 1969 ook kun-
nen verdwijnen. In situaties van fusies, splitsingen etc. wordt winstsplitsing voorgesteld. 
Onder bepaalde omstandigheden zou dit een verslechtering van de bestaande mogelijkhe-
den van verliescompensatie kunnen betekenen, onder meer door het bronland- dan wel 
territorialiteitsbeginsel als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zouden buitenlandse verlie-
zen niet langer ten laste van de Nederlandse winst kunnen komen. Voor achterliggende 
participanten stelt zij een (indirect) imputatiestelsel voor, waardoor verliezen onder voor-
waarden bij de achterliggende participanten in aanmerking kunnen worden genomen.276

Naar mijn mening kan worden afgevraagd of alle door Mol-Verver genoemde verschillen 
tussen natuurlijke personen en rechtspersonen opgelost moeten worden. Naar mijn 
mening vloeit een aantal van de door Mol-Verver aangedragen verschillen namelijk voort 
uit het verschil in wezen tussen de belastingheffing van een natuurlijke persoon en de 
belastingheffing van rechtspersonen. Weliswaar kan betoogd worden dat vanuit een 
rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting deze verschillen zo veel mogelijk zou-
den moeten worden weggenomen, maar voor zover een verschillende behandeling voort-
vloeit uit het verschil in wezen tussen de belastingheffing bij een natuurlijk persoon en 
een rechtspersoon, lijkt het niet noodzakelijk eventuele verschillen op te heffen.

3.4.6 Een negatieve winstbelasting

Een negatieve winstbelasting gaat uit van het principe dat in geval van een verlies de 
belastingplichtige een negatieve aanslag winstbelasting zou ontvangen. Wanneer bijvoor-
beeld een verlies behaald zou worden van 100, dan zou dit verlies afgezet worden tegen 
het geldende tarief van 25%, zodat de belastingplichtige een teruggaaf van 25 zou ontvan-
gen, waarbij al dan niet heffingsrente zou kunnen worden vergoed. In feite komt dit neer 
op een systeem van directe verliesverrekening, de belastingplichtige hoeft immers niet te 
wachten tot het moment waarop in de toekomst een winst wordt behaald. Ten aanzien 
van achterwaartse verliesverrekening heeft een negatieve winstbelasting voor de belas-
tingplichtige geen voordelen. In beide gevallen kan de verrekening immers direct plaats-
vinden. Een belangrijke uitzondering is echter de situatie dat er niet (voldoende) winstca-
paciteit aanwezig is in de voorgaande jaren. Een systeem van een negatieve aanslag of 
belasting lijkt mij het meest haalbaar in de situatie van een rechtsvormneutrale onderne-
mingswinstbelasting. Het zou mijns inziens namelijk te ver gaan indien een negatieve 
belasting zich ook zou uitstrekken tot de overige bronnen van inkomsten in de inkom-
stenbelasting zoals het inkomen uit werk en woning. Een negatieve winstbelasting heeft 
daarmee de volgende voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aan-

zienlijk vereenvoudigd worden;277

– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer 
heeft; dit verlies is immers direct te gelde gemaakt;

276 S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting. Een zoektocht naar een rechtsvormneutrale wijze van winst-
belasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2008, p. 175 e.v.

277 Art. 21 en 21a Wet VPB 1969 zouden bijvoorbeeld kunnen vervallen, hetgeen tot een administra-
tieve lastenverlichting leidt.
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– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de 
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels) 
worden afgeschaft;278

– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hier-
voor genoemde regelingen.

Onder andere Jacobs heeft een negatieve aanslag bij een verlies voorgesteld, al zag hij wel 
enkele praktische bezwaren.279 Stevens is op zich wel een voorstander, maar achtte een 
dergelijk systeem fraudegevoelig,280 terwijl Kemmeren heeft gepleit voor een negatieve 
winstbelasting in een internationale context.281 Zijn pleidooi vloeit voort uit de discussie 
over het al dan niet in aanmerking nemen van buitenlandse verliezen en de (on)mogelijk-
heid van grensoverschrijdende verliesverrekening. Kemmeren baseert zich daarbij met 
name op het oorsprongsbeginsel. Het oorsprongsbeginsel rechtvaardigt naar zijn mening 
de toedeling van belastingjurisdictie aan een staat op grond van het feit dat het inkomen 
binnen het territoir van de staat is gecreëerd, dat wil zeggen dat de oorzaak van het inko-
men binnen het territoir van die staat is gelegen. Naar zijn mening doet een dergelijk 
systeem ook het meest recht aan het profijtbeginsel, het territorialiteitsbeginsel en het 
importneutraliteitsbeginsel. Indien een belastingplichtige bijvoorbeeld wordt toegestaan 
om buitenlandse verliezen te verrekenen met positief binnenlands inkomen, dan heeft dit 
tot gevolg dat hij niet bijdraagt aan de overheidsuitgaven van de desbetreffende staat in 
de mate waarin hij van die staat profiteert om vermogen te verwerven. Aan de andere kant 
is het naar de mening van Kemmeren duidelijk dat onder een allesomvattend belasting-
systeem de draagkracht als geheel van een belastingplichtige slechts één keer dient te 
worden belast. Het buitenland (in dit voorbeeld) zou de belastingplichtige dan moeten 
compenseren door middel van een negatieve belasting: een negatieve aanslag. In zijn dis-
sertatie illustreert Kemmeren dit met het volgende voorbeeld:282

X behaalt een verlies in land L van 150, terwijl X in land G (het woonland van X) een winst 
maakt van 200. Het inkomen van X is derhalve in totaal toegenomen met 50. Uitgaande 
van een (verondersteld) tarief van 50%, zal X geen belasting in land L betalen, terwijl in 
land G 100 belasting verschuldigd is. X is echter niet in staat om 100 belasting te betalen 
(‘ability to pay’), omdat zijn inkomen in totaal slechts met 50 is toegenomen. Kemmeren 
stelt dat waar land G X in staat heeft gesteld om positief inkomen te genereren, daar heeft 
land L X in staat gesteld om negatief inkomen te genereren. Op basis van een stelsel van 
territorialiteit zou in dit voorbeeld land L X moeten compenseren met een negatieve 
belasting van 75.283 Land L zou land G in dit voorbeeld derhalve moeten compenseren, 
omdat het maar 25 heft op basis van het behaalde wereldinkomen, maar op basis van het 
oorsprongs- en territorialiteitsbeginsel 100 zou mogen heffen.
In de visie van Kemmeren zou met de invoering van een negatieve belasting de economi-
sche groei aanzienlijk kunnen toenemen, omdat een land dat zo’n regeling zou invoeren, 
zeer aantrekkelijk zou zijn voor buitenlandse investeerders om nieuwe ondernemingsac-
tiviteiten op te starten. De aanloopverliezen die doorgaans gepaard gaan met nieuwe 

278 Ook zouden bepalingen als art. 10a Wet VPB 1969 en de kwijtscheldingswinstvrijstelling van 
art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 eenvoudiger worden.

279 J.J.H. Jacobs, in: J.W. Zwemmer (red.), Verrekenen van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), FED, 
Kluwer, Deventer 1983, p. 30. Het voornaamste bezwaar van Jacobs was dat de invoering van de 
negatieve winstbelasting de nodige studie zou vergen. Om die reden zou de invoering (te) lang op 
zich wachten, hetgeen naar de mening van Jacobs onwenselijk is.

280 Zie L.G.M. Stevens, ‘Fiscale Saneringsperikelen’, TFO 1993/6 en zijn opstel ‘Vennootschapsbelas-
ting en verlengstukwinst’, in Fiscale Miniaturen, p. 327 e.v., FED, Kluwer, Deventer 1978.

281 Zie bijvoorbeeld E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift, 
Dongen 2001, p. 52 e.v. E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verlies-
verrekening’, WFR 2006/211 en ‘Maak van negatief effectief positief’, WFR 2009/433.

282 E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift, Dongen 2001, 
p. 54 e.v. Het betreft een verkorte weergave van het voorbeeld.

283 Overigens noemt Kemmeren de carry-back en de carry-forward ook als mogelijkheden voor com-
pensatie.
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ondernemingsactiviteiten zouden alsdan direct gecompenseerd worden door een fiscale 
subsidie. Op (middel)lange termijn zou de economische groei in het betreffende land toe-
nemen, aldus Kemmeren.
Wanneer men het oorsprongsbeginsel en het territorialiteitsbeginsel als uitgangspunt 
accepteert, zijn er vanuit een economische invalshoek goede gronden voor een dergelijke 
benadering, hetgeen Kemmeren in zijn dissertatie ook verdedigt.284 Ook zou een dergelijk 
systeem naar de mening van Kemmeren bijdragen aan het creëren van een interne Euro-
pese markt, omdat elke lidstaat op basis van het oorsprongs- en territorialiteitsbeginsel 
bijdraagt aan deze interne markt. Uit de zaak Futura zou bovendien volgen dat een 
systeem gebaseerd op territorialiteit geoorloofd is.285

Zoals vermeld beschrijft Kemmeren de negatieve belasting in een internationale context, 
waarbij er sprake is van een verlies van een belastingplichtige in het ene land, terwijl in 
een ander land een winst wordt behaald. In een zuiver nationale context is mij niet dui-
delijk hoe het systeem zoals Kemmeren dit voorstaat zou uitwerken. Als ik het goed zie, 
is Kemmeren geen voorstander van een negatieve winstbelasting in een nationale con-
text, waarbij een belastingplichtige die een verlies behaalt uit onderneming direct gecom-
penseerd wordt in de vorm van een negatieve vennootschapsbelasting. Indien de moge-
lijkheid van achterwaartse verliesverrekening nog openstaat (met andere woorden: de 
belastingplichtige heeft een winstverleden dat ligt binnen de termijn van achterwaartse 
verliesverrekening), is er geen verschil met het huidige systeem. Het voordeel van een 
negatieve winstbelasting voor de belastingplichtige ligt met name besloten in het verschil 
met de voorwaartse verliesverrekening. Bij het realiseren van een verlies ontvangt de 
belastingplichtige in een systeem van negatieve belasting immers direct een teruggave 
van belasting, terwijl in de situatie van voorwaartse verliesverrekening het verlies eerst 
benut kan worden bij realisatie van een toekomstige winst. Het verschil is dan met name 
gelegen in de timing van de teruggaaf. In een systeem van negatieve belasting behaalt de 
belastingplichtige derhalve een cashflowvoordeel ten opzichte van het huidige systeem. 
Zonder nadere maatregelen behaalt de belastingplichtige overigens een permanent ‘voor-
deel’ indien er geen winst wordt gerealiseerd en er geen terugbetalingsverplichting zou 
bestaan.286 Daar zit naar mijn mening dan ook de belangrijkste crux van een negatieve 
belasting. Wanneer de fiscus op basis van de gerealiseerde verliezen zou overgaan tot het 
uitkeren van een negatieve belasting, zou in feite sprake zijn van een subsidie voor ver-
liesgevende activiteiten. Weliswaar wordt deze subsidie weer ‘ingehaald’ indien in de toe-
komst een winst wordt behaald – de mogelijkheid van compensatie van verliezen bestaat 
immers niet – maar de subsidie wordt permanent indien door de belastingplichtige nooit 
meer een positief resultaat wordt gerealiseerd. Bovendien bestaat er een reële kans dat 
belastingplichtigen zullen trachten om de negatieve belastingteruggaaf permanent te 
maken, hetgeen misbruik in de hand zou werken.287 Indien er een verplichting zou 
bestaan om de negatieve belasting terug te betalen indien nimmer een winst zal worden 
gerealiseerd, wordt het ondernemersrisico daarmee (gedeeltelijk) verlegd naar de over-

284 E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, academisch proefschrift, Dongen 2001, 
p. 230 e.v.

285 HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365. Kemmeren constateert ech-
ter ook dat hier in de literatuur anders over wordt gedacht.

286 Het woord ‘voordeel’ is tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat de belastingplichtige indien hij 
geen winst behaalt om zijn verliezen te compenseren nog steeds in een verlieslijdende positie zit.

287 Zie in gelijke zin M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deven-
ter, 2007, p. 321 e.v.
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heid. De overheid draagt alsdan immers het risico van niet-terugbetaling.288 Daarnaast 
bestaat er ook een belangrijk (praktisch) bezwaar tegen de invoering van een negatieve 
vennootschapsbelasting, nu met de invoering van de Wet werken aan winst juist gekozen 
is voor een verschuiving naar de belastingheffing van winstgevende activiteiten.289 Een 
koerswijziging ligt dan niet voor de hand.
Mijn voornaamste kritiek op een systeem van negatieve belasting290 is de mogelijke frau-
degevoeligheid van de regeling, aangezien belastingplichtigen zullen trachten de nega-
tieve vennootschapsbelasting definitief te maken, terwijl de activiteiten van de belasting-
plichtige wel worden voortgezet. In dit kader kan tevens worden gewezen op de proble-
matiek van de negatieve aanslagen bij de WIR zoals dit systeem gold tot 1 mei 1986.291 De 
mogelijkheid van oneigenlijk gebruik door het bewust inspelen op de negatieve aanslag 
was de voornaamste reden om de WIR-premie af te schaffen.292 De Wet IB 2001 kent thans 
echter nog steeds een systeem van negatieve aanslagen als gevolg van het gebruik van hef-
fingskortingen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden, zie bijvoorbeeld art. 8.8 
jo. art. 8.9 Wet IB 2001.
Kemmeren constateert terecht dat bij het bepalen van het budgettaire beslag rekening 
dient te worden gehouden met het gegeven dat buitenlandse verliezen in het door hem 
voorgestane systeem niet langer in aanmerking zouden mogen worden genomen.293 Dit 
is ook een belangrijk verschil met het systeem van achterwaartse en voorwaartse verlies-
verrekening. Beide systemen passen in een systeem van belastingheffing dat gebaseerd is 
op het totaalwinstbeginsel en waarbij niet meer resultaten in de belastingheffing worden 
betrokken dan de belastingplichtige gedurende de levensduur behaalt. De negatieve 
winstbelasting kan hierbij zoals vermeld echter doorschieten in de vorm van een subsidie, 
indien de toekomstige winsten niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. De relatie met de 
totaalwinst is dan niet langer aanwezig. Naar mijn mening verdient het aanbeveling dat 
de (on)mogelijkheden van een negatieve winstbelasting verder worden onderzocht. Dit 
valt echter buiten het bestek van dit onderzoek.

3.4.7 De onbelaste reserve

De mogelijkheid van het onbelast kunnen reserveren van winsten zou een alternatief kun-
nen zijn voor verliescompensatie. Hierbij zouden winsten in feite kunnen worden door-
geschoven naar latere jaren, waardoor uitstel van belastingheffing plaatsvindt. Een rege-
ling voor het onbelast reserveren van winsten is in Nederland ingevoerd bij de Belasting-
herziening 1947 (zie paragraaf 3.2.7). In de memorie van toelichting werd destijds 
opgemerkt dat het een vraag is van conjunctuurpolitiek of de compensatie van verliezen 
met vroegere winsten dient te geschieden bij wijze van belastingvermindering, dan wel 
mogelijk moet worden gemaakt door het toestaan van belastingvrije reserveringen, waar-

288 Interessant in dezen is dat uit het onderzoek van Kampschöer volgde dat verliesverdamping in 
een goingconcernsituatie niet of nauwelijks voorkwam. Zie G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve 
aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de verwerking in de vennootschappelijke jaar-
rekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, 1992. De 
vraag rijst of in de situatie van een negatieve belasting de belastingplichtige ook altijd in staat zal 
zijn om de negatieve belastingteruggaaf ‘terug te verdienen’ voor de fiscus. In goingconcernsitu-
aties zal dit in beginsel het geval moeten zijn. Het verschil is dan met name gelegen in niet-going-
concernsituaties, bijvoorbeeld een faillissement. In een systeem van negatieve belasting zou de 
overheid bij faillissement de belastingteruggaaf niet of slechts beperkt kunnen terugvorderen, 
hetgeen dit systeem uiterst kwetsbaar maakt.

289 Zie o.a. de nota ‘Werken aan Winst’, Kamerstukken II, 2004-2005, 30 107, nr. 2, onderdeel 10.1.
290 Naast het budgettaire beslag dat met een dergelijke regeling gepaard zal gaan. Dit is echter geen 

wetenschappelijk argument tegen de regeling.
291 De WIR is afgeschaft bij wet van 29 april 1986, Stb. 215.
292 Zie Kamerstukken II, 1985-1986, 19 305, nr. 3, p. 3. Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Fiscale Sanerings-

perikelen’, TFO 1993/6.
293 E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, WFR 2006/

211 en ‘Maak van negatief effectief positief’, WFR 2009/433.
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uit reserves worden gevormd die latere verliezen opvangen of verkleinen.294 Als gevolg 
van de complexiteit van de regeling werd deze echter met ingang van 1 januari 1950 weer 
afgeschaft, waarbij de voorwaartse verliescompensatie werd verruimd.295 De onbelaste 
reserve betekende in feite een vorm van (onbeperkte) achterwaartse verliescompensatie. 
In tijden van hoogconjunctuur en winsten kon immers onbelast worden gereserveerd, ter-
wijl in latere verliesjaren de onbelaste reserve (gedeeltelijk) kon vrijvallen. De verruiming 
van de voorwaartse verliescompensatie is een geheel andere benadering. Een belasting-
plichtige moest wachten totdat hij weer winsten maakte in de toekomst alvorens hij deze 
verliezen kon benutten.
Vanuit de belastingplichtige bezien was het vormen van een onbelaste reserve wellicht te 
prefereren boven de mogelijkheid tot voorwaartse verliescompensatie. Het vorenstaande 
wil overigens niet zeggen dat de onbelaste reserve per se tot onbeperkte achterwaartse 
verliescompensatie zou moeten leiden. Uiteraard zou hierbij geregeld kunnen worden dat 
de onbelaste reserve na enig moment vrij zou moeten vallen in de winst. Dit brengt echter 
als nadeel met zich mee dat in dat geval wellicht belasting moet worden betaald in jaren 
waarin een belastingplichtige de middelen hiervoor nu juist niet heeft, omdat hij een ver-
lies heeft gerealiseerd. Een systeem van voorwaartse verliesverrekening kent dit nadeel 
niet. In dat geval moet de belastingplichtige wachten totdat hij een winst in de toekomst 
heeft gerealiseerd. Als belangrijk nadeel van de regeling van de onbelaste reserve geldt 
daarnaast dat winsten in beginsel tot in het oneindige zouden kunnen worden uitgesteld 
door het doteren van winsten aan deze reserve. Dit zou echter (gedeeltelijk) kunnen wor-
den ondervangen door het maximeren van de dotatie tot een bepaald percentage van de 
winst. Naar mijn mening is het budgettaire aspect van een dergelijke maatregel in samen-
hang met de constatering dat een belastingplichtige belasting zou moeten afdragen in een 
verliesjaar een dermate grote belemmering om de onbelaste reserve niet te (her)overwe-
gen als alternatief voor verliescompensatie.

3.4.8 Temporisering van verliescompensatie

Aan de temporisering van verliescompensatie liggen geen wezenlijke principes ten grond-
slag. Er wordt slechts mee bewerkstelligd dat een verlies niet direct volledig kan worden 
verrekend in de toekomst, maar slechts gedeeltelijk. Daarmee lijkt temporisering van ver-
liezen vooral ingegeven vanuit budgettaire overwegingen. De Duitse vennootschapsbelas-
ting kent bijvoorbeeld een vorm van temporisering in de verrekening van verliezen (‘Min-
destbesteuerung’).296 Deze regeling bewerkstelligt dat verliezen niet op de gehele winst 
van een later jaar in mindering mogen komen, maar slechts op een deel daarvan (namelijk 
60% van de winst).297 Onder andere Bellingwout heeft een pleidooi gehouden voor (gedeel-
telijke) overname van het Duitse systeem van verliesverrekening.298 Hij concludeert dat 
het Duitse systeem voordeliger uitpakt voor belastingplichtigen dan de bij de Wet werken 
aan winst ingevoerde maatregelen, terwijl tevens de effecten van het bestaande reservoir 

294 Zie tevens C. van Soest, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’, 
in: FED Bundel Winst & Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 63.

295 Zie tevens C. van Soest, ‘De ontwikkeling van het begrip winst in het Nederlandse belastingrecht’, 
in: FED Bundel Winst & Verlies, het winstbegrip nu en straks, Amsterdam 1953, p. 63. De complexiteit 
van de regeling zat met name in het gegeven dat geen onderscheid werd gemaakt tussen de 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en de wisselwerking die in de inkomstenbelas-
ting kon optreden tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Overigens bleef de reserve 
nog enige tijd voorbestaan voor zover deze nog niet gereduceerd was tot nihil. Zie hierover onder 
meer L.J. Schiethart, ‘De nieuwe onbelaste reserve’, WFR 1952/469.

296 Zie tevens paragraaf 6.7.
297 Waarbij een drempel geldt van € 1 miljoen om het midden- en kleinbedrijf te ontzien.
298 J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/1518.
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aan verliezen worden getemperd.299 Het voordeel van temporisering van verliescompen-
satie ten opzichte van een beperking in de termijn van voorwaartse verliesverrekening is 
dat de verliesverrekening in absolute omvang in elk geval niet beperkt wordt en in 
zoverre dan ook niet leidt tot een inbreuk op het totaalwinstbeginsel.300 De temporisering 
leidt daarnaast tot meer consistentie in de belastingopbrengsten, omdat belastingplichti-
gen hun verliezen nimmer in hun geheel kunnen verrekenen, waardoor er bij positieve 
resultaten altijd belasting verschuldigd zal zijn.

3.4.9 Afschaffing van verliescompensatie tegen verlaging van het tarief

Uit paragraaf 3.2 en 3.3 volgt dat het belang van verliescompensatie staat of valt met de 
hoogte van het statutaire tarief.301 Een zeer laag tarief vermindert de noodzaak van ver-
liescompensatie, simpelweg omdat het lage tarief draaglijker is. Fundamentele beginselen 
zoals bijvoorbeeld het totaalwinstbeginsel zijn bij een laag statutair tarief in mindere 
mate relevant. Tegelijkertijd lijkt bij afschaffing van de verliescompensatie de belas-
tingopbrengst afhankelijk van de volatiliteit van de bedrijfsresultaten van belastingplich-
tigen. Slechts bij belastingplichtigen met niet-conjunctuurgevoelige ondernemingsresul-
taten is sprake van een stabiele belastingopbrengst. Bij een laag tarief vallen de verschil-
len in belastingopbrengst in een hoogconjunctuur ten opzichte van een laagconjunctuur 
mogelijkerwijs echter mee. Afschaffen van de verliescompensatie brengt onder meer de 
volgende voordelen met zich mee:302

– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aan-
zienlijk vereenvoudigd worden;303

– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer 
heeft;

– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de 
(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels) 
worden afgeschaft;304

– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hier-
voor genoemde regelingen.

Naast de hiervoor genoemde voordelen geldt als belangrijk nadeel dat afschaffing van de 
verliescompensatie in de Wet VPB 1969 niet los kan worden gezien van gevolgen voor de 
Wet IB 2001. De vraag is of ook in de Wet IB 2001 de verliescompensatie zou moeten wor-
den afgeschaft. In het verlengde daarvan rijst de vraag of verliescompensatie in de Wet 
IB 2001 in een ruimer kader zou moeten worden bezien dan slechts de ondernemingsver-
liezen. Dit is een bijzonder complex vraagstuk. Gegeven de hiervoor genoemde voordelen 
zou het naar mijn mening toch aanbeveling verdienen om nader onderzoek te verrichten 
naar de haalbaarheid van de afschaffing van verliescompensatie tegen uitruil van verla-

299 Strikt genomen ging het voorstel van Bellingwout overigens uit van de voorstellen in de nota 
‘Werken aan winst’. Hierin werd een inperking van de termijn van voorwaartse verliesverreke-
ning voorgestel d van acht jaar, in plaats van de later ingevoerde negen jaar. De Wet werken aan 
winst is per 1 januari 2007 in werking getreden.

300 Hierbij dient naar mijn mening wel in ogenschouw te worden genomen dat indien als gevolg van 
een zeer restrictieve temporiseringsmaatregel jaarlijks slechts een zeer beperkt bedrag aan ver-
liezen verrekend kan worden, de contante waarde van de verliezen minder zal worden.

301 In gelijke zin J.W. Bellingwout, ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, WFR 2005/
1518.

302 Dit zijn overigens dezelfde voordelen als bij een negatieve vennootschapsbelasting. Zie 
paragraaf 3.4.6.

303 Art. 21 en 21a Wet VPB 1969 zouden bijvoorbeeld kunnen vervallen, hetgeen tot een administra-
tieve lastenverlichting leidt.

304 Ook zouden bepalingen als art. 10a Wet VPB 1969 en de kwijtscheldingswinstvrijstelling van 
art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 eenvoudiger worden.
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ging van het statutaire tarief.305 De haalbaarheid van de afschaffing van de verliescompen-
satie tegen gelijktijdige verlaging van het statutaire tarief hangt uiteraard samen met de 
budgettaire aspecten ervan. De cruciale vraag die in dit verband beantwoord zou moeten 
worden is of de tariefsverlaging zodanig groot is, dat daarmee de noodzaak van verlies-
compensatie zou kunnen komen te vervallen. Mij is onbekend welk budgettair effect de 
afschaffing van verliesverrekening zou hebben.306

3.5 DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN VERLIESVERREKENING IN 
DE WET VPB 1969

3.5.1 Inleiding

In het voorgaande is de geschiedenis en ratio van verliesverrekening uitgebreid aan bod 
gekomen. Tevens is stilgestaan bij enkele alternatieve methoden van verliescompensatie. 
Daarmee kom ik uit bij de huidige wettelijke bepalingen van verliesverrekening in de 
Wet VPB 1969 die ik in deze paragraaf kort bespreek en wat de opmaat vormt tot 
hoofdstuk 4. Verliesverrekening is in de Wet VPB 1969 neergelegd in Hoofdstuk IV. Hoofd-
stuk IV draagt de titel ‘Verrekening van verliezen’ en kent slechts vijf artikelen. Art. 20 en 
20a Wet VPB 1969 zien op de materieelrechtelijke aspecten van verliesverrekening, ter-
wijl art. 20b, art. 21 en art. 21a Wet VPB 1969 de formeelrechtelijke aspecten belichten. 
Art. 20a Wet VPB 1969 komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In deze paragraaf zal ik ingaan 
op art. 20 Wet VPB 1969 en de desbetreffende formeelrechtelijke bepalingen.
In de Wet VPB 1969 is in art. 13d en art. 13e de liquidatieverliesregeling opgenomen. Hoe-
wel deze regeling onderdeel uitmaakt van de deelnemingsvrijstelling en daarmee in 
beginsel niets van doen heeft met verliesverrekening, is er toch wel een belangrijk ver-
band te onderkennen. Het liquidatieverlies wordt in beginsel vastgesteld op het verschil 
tussen het opgeofferde bedrag en de liquidatie-uitkering(en). Volgens de wetgever wordt 
met deze regeling recht gedaan aan de regel dat geleden verliezen zo veel mogelijk bij de 
heffing van belasting worden vergolden.307 Daarnaast is opgemerkt dat door een liquida-
tie van de dochter voorgoed de mogelijkheid verloren gaat de verliezen van deze maat-
schappij nog met winsten van haarzelf te compenseren. Een systeem waarbij de onverre-
kenbare verliezen worden vastgesteld en kunnen worden overgebracht naar de moeder-
maatschappij zou volgens de wetgever op grote praktische bezwaren stuiten. Daarom is 
ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij het verlies dat zich bij de moedermaatschap-
pij manifesteert.308 Hierbij is erkend dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de 
grootte van het onverrekend gebleven liquidatieverlies en het in aanmerking te nemen 
verlies op de deelneming.309 Hoewel het buiten het bestek van deze dissertatie gaat om 
uitgebreid stil te staan bij de liquidatieverliesregeling, dient de liquidatieverliesregeling 
mijns inziens in een ruimer kader te worden bezien. Zo is in de literatuur wel gepleit voor 
afschaffing van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a 

305 Voor zover de afschaffing van de verliescompensatie in de Wet IB 2001 slechts zou worden door-
gevoerd voor ondernemers zou bijvoorbeeld ook kunnen worden gekozen voor verhoging van de 
MKB-winstvrijstelling.

306 J.W. Bellingwout heeft een noemenswaardige poging gedaan om de effecten van verliescompen-
satie in beeld te brengen in zijn publicatie ‘Een win-win alternatief voor verliescompensatie’, 
WFR 2005/1518. Ik kan mij voorstellen dat uit de IT-systemen moeilijk is af te leiden in welke mate 
gebruik gemaakt is van bijvoorbeeld de winstsplitsingsregels voor de fiscale eenheid. Getallen 
over budgettaire dervingen van tariefsverlagingen zijn wel bekend. In het Belastingplan 2011 is 
opgemerkt dat een tariefsverlaging van 0,5% gepaard ging met een budgettaire derving van € 210 
miljoen. Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 15. De totale opbrengst van de vennoot-
schapsbelasting bedroeg in 2010 circa € 12,7 miljard. Zie www.cbs.nl.

307 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 14.
308 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 20.
309 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 29 r.k.
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Wet VPB 1969.310 Dit pleidooi verdient naar mijn mening verdere bestudering. Ik kom 
hierop daarom terug in paragraaf 7.5.1.1.

3.5.2 Art. 20 Wet VPB 1969

Art. 20 Wet VPB 1969 is het hart van de verliesverrekening en dient in nauwe samenhang 
met art. 7 Wet VPB 1969 te worden bezien. Tezamen met de belastbare winst die wordt 
vastgesteld op grond van art. 8 Wet VPB 1969 vormt het verlies immers het belastbare 
bedrag. In art. 20 Wet VPB 1969 zijn onder meer de termijnen voor verliesverrekening 
geformaliseerd. Lid 2 bevat de reguliere termijnen van verliesverrekening, terwijl voor de 
jaren 2009, 2010 en 2011 in het tiende en elfde lid de mogelijkheid voor verruimde carry-
back is opgenomen tegen inlevering van een deel van de termijn voor voorwaartse verlies-
verrekening.311 In lid 7 is geëxpliciteerd dat de verrekening van verliezen geschiedt in de 
volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan. Dit was noodzakelijk, aangezien op basis van 
het totaalwinstbeginsel geen expliciete volgorde van verliesverrekening is voorgeschre-
ven. Op deze wijze wordt de verliesverrekening op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige manier afgewikkeld, hetgeen ook logisch is.312 Er is echter ten onrechte geen 
onderscheid gemaakt tussen reguliere verliezen en houdsterverliezen, hetgeen tot onre-
delijke uitkomsten kan leiden.313

Het behoeft geen betoog dat een beperkte termijn van verliesverrekening ertoe leidt, dat 
belastingplichtigen op zoek zullen gaan naar methoden ter voorkoming van verliesver-
damping314, aangezien de staatssecretaris de mogelijkheid van herwaardering in het zicht 
van verliesverdamping heeft afgewezen.315 Indien de belastingplichtige willekeurige 
afschrijving heeft toegepast, staat de staatssecretaris onder voorwaarden wel herwaarde-
ring toe.316 Onduidelijk is of goed koopmansgebruik herwaardering in het zicht van ver-

310 Zie onder meer L.G.M. Stevens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is 
ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215 en meer recent S.A. Stevens, ‘Naar een 
evenwichtige behandeling van verliezen’, WFR 2005/1503.

311 Zie hierover uitgebreider D.R. Post, ‘Het Belastingplan 2010 en achterwaartse verliesverrekening: 
Over liquiditeit en lazaruswinsten’, WFR 2010/13.

312 Art. 20, lid 7, Wet VPB 1969 is ingevoerd bij wet van 23 december 1994, Stb. 1994, 937, waarbij het 
begrip aanloopverliezen kwam te vervallen. Verliezen waren op grond van deze wet vanaf 1 janu-
ari 1995 onbeperkt verrekenbaar. Daarvoor gold een specifiek voorgeschreven volgorde, zie hier-
over Vakstudie vennootschapsbelasting 1969, Wet VPB 1969, aantekening 9 bij het artikelsgewijs com-
mentaar van art. 20 Wet VPB 1969.

313 Zie hierover o.a. S.R. Pancham en G.W.J.M. Kampschöer, ‘Beperking verliesverrekening: de 
“echte” Bosal-reparatie’, WFR 2003/1929.

314 Zie hierover uitgebreider D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/
116. Als gevolg van het overgangsrecht bij de Wet werken aan winst (art. VIII, lid 6) op grond waar-
van verliezen van de jaren 2002 en eerder per 1 januari 2012 verdampten (uitgaande van een 
boekjaar gelijk aan het kalenderjaar), werd dit voor het eerst actueel.

315 Zie onder andere Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. C, p. 4 en 5 en de daarop volgende reactie 
van de staatssecretaris, Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. D, p. 8. Zie voorts het besluit van 
16 februari 2012, nr. BLKB2012/8M, NTFR 2012/525, de opvolger van het besluit van 14 november 
2000, nr. CPP2000/2118M, V-N 2000/53.1, de Notitie goed koopmansgebruik die als bijlage bij de 
brief van de staatssecretaris van Financïen van 8 maart 2012, nr. AFP2012/118, NTFR 2012/600, 
V-N 2012/16.3 is opgenomen en het antwoord van de staatssecretaris op vragen van de heer Essers 
tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 (zie vorige voetnoot). Bruins Slot is optimisti-
scher ten aanzien van herwaardering van onroerende zaken op de executiewaarde. Zie W. Bruins 
Slot, ‘Herwaardering onroerende zaken ter voorkoming verliesverdamping’, NTFR 2011/2711. Tot 
slot wijs ik op G.J.M.E. de Bont, ‘Herwaarderen op hogere bedrijfswaarde, indien compensabele 
verliezen dreigen te verdampen’, WFR 1994/238 en P.H.J. Essers, ‘In de nood leert men zijn vrien-
den kennen’, NTFR 2009/2131.

316 Zie onderdeel 3 van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB2012/8M, NTFR 2012/525.
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liesverdamping toestaat, zodat zal moeten worden afgewacht of de visie van de staatsse-
cretaris de juiste is.317

In het derde lid van art. 20 Wet VPB 1969 is een specifieke regeling voor verliesverreke-
ning opgenomen voor belastingplichtigen die de status van fiscale beleggingsinstelling ex 
art. 28 Wet VPB 1969 genieten. Art. 20, lid 3, Wet VPB 1969 luidt als volgt:

‘3. In afwijking van het tweede lid zijn de verliezen geleden in een periode waarin een belas-
tingplichtige als beleggingsinstelling is aangemerkt (statusperiode), niet verrekenbaar met 
de belastbare winsten, onderscheidenlijk Nederlandse inkomens, die buiten de statusperiode 
zijn genoten, en zijn verliezen die buiten de statusperiode zijn geleden niet verrekenbaar met 
de winsten, onderscheidenlijk Nederlandse inkomens, die binnen de statusperiode zijn geno-
ten.’

Dit derde lid is per 1 januari 1995 ingevoerd naar aanleiding van HR 11 november 1992, 
nr. 28.031, BNB 1993/207, dat ging over achterwaartse verliesverrekening bij een fiscale 
beleggingsinstelling over de statuswisseling heen. Omdat de toenmalige regeling voor ver-
liesverrekening geen onderscheid maakte in de status van de belastingplichtige, kon de 
situatie zich voordoen dat een verlies uit de niet-statusperiode moest worden verrekend 
met de winst uit de periode waarin de belastingplichtige als fiscale beleggingsinstelling 
werd aangemerkt. Een beroep van de belastingplichtige op de compartimenteringsge-
dachte werd hierbij door de Hoge Raad opzijgezet op grond van het systeem van art. 20 
Wet VPB 1969.318

Het vierde tot en met het zesde lid van art. 20 Wet VPB 1969 bevatten een specifieke rege-
ling voor verliezen van belastingplichtigen die zich nagenoeg alleen bezighouden met het 
houden van deelnemingen en het financieren van verbonden lichamen. Deze verliezen 
kunnen slechts worden verrekend met winsten uit jaren waarin de belastingplichtige 
eveneens kwalificeert als houdster en/of319 financieringsmaatschappij en tevens wordt 
voldaan aan de vorderingentoets van art. 20, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969. Op grond 
van de vorderingentoets mag de boekwaarde van de vorderingen op met de belasting-
plichtige verbonden lichamen verminderd met de boekwaarde van de schulden aan zoda-
nige lichamen gedurende (nagenoeg) het gehele jaar niet uitgaan boven de boekwaarde 
van soortgelijke vorderingen en schulden aan het einde van het jaar waarin het verlies is 
geleden. Indien niet wordt voldaan aan de vorderingentoets, dan kan het verlies toch wor-
den verrekend indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de wijziging van het 
in dat onderdeel bedoelde saldo niet in overwegende mate is gericht op verruiming van 
verliesverrekening. Dit is geregeld in art. 20, lid 5 Wet VPB 1969. Het zesde lid bevat ten-
slotte nog een safe-harbourregeling teneinde aan de kwalificatie van houdster- en/of 
financieringsmaatschappij te ontkomen, indien ten minste 25 werknemers, berekend op 
basis van volledige werktijd, andere dan de genoemde werkzaamheden uitoefenen. Voor 

317 A.O. Lubbers, Goed koopmansgebruik: een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en 
ontwikkeling van goed koopmansgebruik, Fiscale Geschriften, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 129-142 bespreekt zeer oude jurisprudentie op grond waarvan herwaardering 
wellicht mogelijk zou kunnen zijn. Lubbers is echter terughoudend over het antwoord op de 
vraag of deze jurisprudentie zonder meer kan worden toegepast. In TFO 2011/116 ga ik eveneens 
op de door Lubbers aangehaalde jurisprudentie in. Zie tevens D.R. Post, ‘Verliesverjonging anno 
2012: Tijd voor de Kafka-test?’, Opinie in NTFR 2012/904.

318 Ook de omgekeerde situatie kon zich overigens voordoen, op grond waarvan de belastingplich-
tige dan een teruggaaf zou krijgen van vennootschapsbelasting op basis van een gerealiseerd ver-
lies in de periode dat hij als fiscale beleggingsinstelling werd aangemerkt.

319 De wettekst vermeldt slechts het woord ‘en’. In r.o. 3.3.3 van HR 24 juni 2011, nr. 09/05115, 
NTFR 2011/1428 is echter door de Hoge Raad bevestigd dat het voegwoord ‘of’ ook de betekenis 
kan hebben van ‘en/of’. Zie in dit verband aanwijzing 63 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 
(Stcrt. 1992, 230).
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een uitgebreide beschrijving van de houdsterverliesregeling verwijs ik naar hoofdstuk 6 
van mijn monografie.320

Tot slot bevatten het achtste en negende lid van art. 20 Wet VPB 1969 een separate rege-
ling voor gemoedsbezwaarden. Onder voorwaarden kunnen belastingplichtigen die vol-
doen aan de aldaar genoemde voorwaarden opteren voor een termijn van achterwaartse 
verliesverrekening van drie jaar.321

3.5.3 Formele aspecten van verliesverrekening in de Wet VPB 1969

Op deze plaats maak ik enkele opmerkingen over de formele aspecten van verliesverreke-
ning. Het gaat het bestek van deze dissertatie te buiten om uitgebreid bij deze problema-
tiek stil te staan. Ondanks dat de formele aspecten van verliesverrekening voor de ven-
nootschapsbelasting slechts zijn neergelegd in drie artikelen, te weten in art. 20b, art. 21 
en art. 21a Wet VPB 1969, is sprake van bijzonder complexe materie, getuige alleen al de 
omvangrijke stroom literatuur en jurisprudentie over dit onderwerp.322 In deze paragraaf 
ga ik kort in op de formele aspecten van verliesverrekening, voor het overige zij verwezen 
naar de genoemde literatuur en jurisprudentie. In paragraaf 5.7 ga ik in op de formele 
aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Deze zijn overigens eveneens gedeeltelijk te vinden 
in art. 21 (lid 2) en art. 21a (lid 3) Wet VPB 1969.

Art. 20b Wet VPB 1969 regelt de vaststelling van de reguliere verliesbeschikking, alsmede 
de mogelijke herziening ervan. Sinds 1995 is in de wet vastgelegd dat er zonder verliesbe-
schikking geen verlies kan worden verrekend. Voor deze datum bestond reeds een soort-
gelijke regeling ten aanzien van de aanloopverliezen. In het jaar 1995 moesten hierbij op 
verzoek van de belastingplichtige de verliezen van voorgaande jaren bij beschikking wor-
den vastgesteld. Dat deze beschikking een conditio sine qua non was, bleek onder meer 
uit HR 18 oktober 2002, nr. 36.901, NTFR 2002/1572, BNB 2003/5. Anderzijds oordeelde de 
Hoge Raad in HR 7 december 2007, nr. 43.797, NTFR 2007/2252, BNB 2008/45 dat het ont-
breken van een rechtsmiddeleninstructie ex art. 3:45 Awb ertoe kon leiden dat sprake was 
van een verschoonbare bezwaartermijn.323

Hoewel met het vaststellen van de verliezen bij formele beschikking ontegenzeggelijk 
de rechtszekerheid werd bevorderd, was dus lang niet altijd duidelijk wat onder een 
verliesbeschikking diende te worden verstaan en waartegen bezwaar moest worden 
aangetekend.324 Dit had met name te maken met de onduidelijkheid van het 

320 D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, 
Deventer, 2009.

321 Deze termijn, die voorheen acht jaar bedroeg, is ingeperkt met de Wet werken aan winst. Kamer-
stukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 72.

322 Kortheidshalve verwijs ik (zonder het oogmerk van volledigheid) naar J.A.R. van Eijsden, ‘Enige 
formele aspecten van verliesverrekening’, WFR 2003/939; E. Thomas, ‘Wat is de betekenis van een 
(verlies)beschikking? Een beschouwing naar aanleiding van HR 18 oktober en 22 november 2002’, 
WFR 2003/948; J.H. Asbreuk en J.J. Hoevenaars, ‘De verliesbeschikking: winst of verlies voor belas-
tingplichtigen?’, TFO 2003/23; H. van Leijenhorst, ‘Verliesverrekening!’, WFR 2004/923, E. Thomas, 
‘De (te) beperkte bezwaarmogelijkheden tegen beperkingen van de verliesverrekening. Toe naar 
een open systeem van bezwaar en beroep’, WFR 2004/1744; J.A.R. van Eijsden, ‘Enige formele 
aspecten van verliesverrekening’, WFR 2005/1526 en de aldaar genoemde jurisprudentie.

323 Vermeldenswaard is ook nog de uitspraak van de Nationale ombudsman, NO 22 augustus 2006, 
nr. 2006/299, NTFR 2007/257, V-N 2006/49.13, waarin werd geoordeeld dat het onredelijk zou zijn 
indien een eenvoudige vergissing van de belastingplichtige om bepaalde verliezen niet te mee te 
nemen in het verzoek om een verzamelbeschikking verliezen ertoe zou leiden dat deze verliezen 
onverrekenbaar zouden blijven.

324 De jurisprudentie waarbij belastingplichtigen niet de juiste formele route hadden gekozen van-
wege de onduidelijkheid over te bewandelen route is legio. Zie onder meer Hof Den Bosch 
24 november 2003, nr. 01/02128, V-N 2004/57.5; Hof Arnhem 5 januari 2004, nr. 02/02818, 
NTFR 2004/123, V-N 2004/16.7 en HR 13 augustus 2004, nr. 39.383, NTFR 2004/1275, BNB 2005/61. 
Laatstgenoemd arrest ging over de situatie waarin de inspecteur een verliesbeschikking had geno-
men, terwijl tevens een aanslag naar een positief bedrag was opgelegd.
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biljet.325 Hierdoor kwam de rechtszekerheid van belastingplichtige eerder in het geding, 
dan dat hij daarmee geholpen was. Door de staatssecretaris werd dit ook erkend en er wer-
den maatregelen genomen om duidelijker te laten blijken wat nu onder ‘verliesbeschik-
king’ diende te worden verstaan.326 De verliesbeschikking wordt thans in beginsel gelijk-
tijdig met het vaststellen van de aanslag vastgesteld, tenzij er bijvoorbeeld op grond van 
art. 25a Wet VPB 1969 geen aanslag wordt vastgesteld, zie HR 22 november 2002, 
nr. 37.061, NTFR 2002/1814, BNB 2003/62.
In art. 21 Wet VPB 1969 is de formalisering van de achterwaartse verliesverrekening gere-
geld, evenals de regeling van de voorlopige verliesverrekeningsbeschikking.327 Logischer-
wijs kunnen bij een bezwaar tegen de carry-backbeschikking de hoogte van de verliezen 
en de hoogte van het belastbaar bedrag niet meer aan de orde komen. Dit is neergelegd in 
het tweede lid van art. 21 Wet VPB 1969. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien 
van de voorwaartse verliesverrekening, die in art. 21a Wet VPB 1969 is opgenomen.

3.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk heb ik het juridische kader van verliesverrekening in de Wet VPB 1969 
geschetst. Hierbij heb ik stilgestaan bij de wettelijke ontstaansgeschiedenis van verlies-
compensatie voor lichamen in de Nederlandse belastingwetgeving, de ratio van verlies-
compensatie en de economische aspecten van verliescompensatie. Tevens heb ik enige 
alternatieve methoden van verliescompensatie besproken. Tot slot ben ik ingegaan op de 
positiefrechtelijke aspecten van Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (‘Verrekening van ver-
liezen’), inclusief de formeelrechtelijke aspecten van verliescompensatie.
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in 
dezelfde mate bepalend zouden moeten zijn op het fiscale resultaat van de onderneming 
gedurende de gehele levensduur van de onderneming als winsten. Een verlies is immers 
niets anders als een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die gedachte lijkt 
het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden moeten zijn met 
positieve resultaten van een onderneming ter voorkoming van (economisch) dubbele 
belastingheffing. Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een zeker gevoel van 
onrechtvaardigheid op, maar kan ook de continuïteit van de onderneming in gevaar bren-
gen. Anderzijds kan niet worden ontkend dat een systeem van belastingheffing doorgaans 
is gestoeld op jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaarlijkse heffing is het ver-
rekenen van een verlies niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming van de wet-
gever, met behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden gemaakt. Vanuit deze 
invalshoek kan de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verrekening van verliezen 
mogelijk zou moeten zijn.

Na een beschrijving van geschiedenis en achtergrond van verliescompensatie is geconsta-
teerd dat diverse argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren van een al 
dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst, 

zoals deze lang ten aanzien van rechtspersonen heeft gegolden, is een systeem van ver-
liescompensatie niet noodzakelijk.

• Egalisatietechniek om rekening te houden met schommelende inkomsten, evenals bij-
voorbeeld de belastingheffing over het gemiddelde inkomen (middeling).

325 Zie bijvoorbeeld HR 13 februari 2004, nr. 38.483, NTFR 2004/236, BNB 2004/159 en F. van Horzen, 
Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, 2e druk, Kluwer, 
Deventer 2010, p. 34.

326 Zie de brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2005, nr. DGB2004/6890U, 
NTFR 2005/225, V-N 2005/11.3.

327 Voor het jaar 2008 gold hierbij in verband met de economische crisis een versoepelde regeling op 
grond van het besluit van 8 april 2009, nr. CPP2009/482M, NTFR 2009/870, V-N 2009/18.20. In dit 
besluit is echter vermeld dat het slechts gelding had tot 1 juli 2010 en alleen gold voor het boek-
jaar 2008/2009 voor de vennootschapsbelasting en 2007/2008 voor de inkomstenbelasting.
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• Hoogte van de tarieven. De eerste heffingen naar het inkomen of de winst kenden een 
relatief laag tarief. Bij een laag tarief werd een systeem van verliescompensatie minder 
noodzakelijk geacht.

• Gebrekkige belastingadministratie. Na een aantal jaren was het moeilijk om nog 
inhoudelijk om de hoogte van een verlies te discussiëren. Temeer, omdat verliezen 
lange tijd niet werden vastgesteld bij beschikking.

• Politieke compromissen (vgl. het afschaffen van de onbelaste reserve en de verruiming 
van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950).

• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen 
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijk-
matig inkomen.

• Sociaaleconomisch motief: door middel van achterwaartse verliescompensatie wordt 
een verlies draaglijker.

• De lengte van een korte conjunctuurgolf zou voldoende zijn om een verlies te compen-
seren.

• Budgettaire overwegingen.
• Verjaringsgedachte: na verloop van tijd zouden verliezen minder worden gevoeld.
• Stimulering van de werkgelegenheid.
• Stimulering van het fiscale vestigingsklimaat.
• Het totaalwinstbeginsel: indien verliezen niet onbeperkt verrekenbaar zijn, kan er 

meer winst worden belast dan gedurende de levensduur van de onderneming wordt 
behaald.

Ondanks deze, deels fiscaal-economische, achtergronden voor een beperkte termijn van 
verliescompensatie, kan niet worden ontkend dat verliescompensatie naar haar aard 
voortvloeit uit de totaalwinstgedachte. Daarmee zou de termijn voor voorwaartse verlies-
compensatie in beginsel onbeperkt moeten zijn. Ook vanuit een economische invalshoek 
(vgl. het onderzoek van Domar en Musgrave) kan steun worden gevonden voor deze opvat-
ting, omdat een beperkte termijn van verliescompensatie in beginsel kan leiden tot min-
der risicovolle beleggingen of investeringen. Ten aanzien van achterwaartse verliesverre-
kening is de heersende leer dat op enig moment de boeken dienen te worden afgesloten, 
mede om een stabiele belastingopbrengst te kunnen realiseren. Een beperkte termijn van 
achterwaartse verliescompensatie lijkt algemeen geaccepteerd te zijn, al bestaat discussie 
over de mate waarin deze termijn dient te worden beperkt. Voor grensoverschrijdende 
verliescompensatie lijkt na het arrest van het Hof van Justitie inzake X Holding op basis 
van het VwEU geen noodzaak te bestaan. Desalniettemin mogen definitieve verliezen op 
grond van het arrest Marks & Spencer II in aftrek worden gebracht op grond van het 
‘altijd-ergens-beginsel’. De vraag rijst hoe dit arrest zich verhoudt met de toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969 of een soortgelijke bepaling in een andere lidstaat. Deze vraag komt 
in de volgende hoofdstukken aan bod.

In dit hoofdstuk zijn voorts enige alternatieve methoden van verliescompensatie aan bod 
gekomen. Deze alternatieve methoden kunnen van belang zijn in het kader van de aan-
bevelingen van dit onderzoek. Op grond van het klassieke stelsel van de Wet VPB 1969 zijn 
verliezen in beginsel subjectgebonden en daarmee ‘verknocht’ aan de belastingplichtige. 
Desalniettemin lijkt er geen eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969 
ten grondslag te liggen. Daarmee kan ook de subjectgebonden benadering van verliezen 
ter discussie worden gesteld. Anderzijds kan worden opgemerkt dat het niet meer dan 
logisch en praktisch is dat verliezen het rechtssubject volgen. In deze visie is het vervol-
gens weer bijzonder dat de achterliggende aandeelhouders bij de toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 wél van belang zijn.
Op diverse plaatsen in de literatuur is gepleit voor een objectgebonden benadering van 
verliezen. Hierbij zijn diverse varianten aan de orde gekomen, van het koppelen van ver-
liezen aan de onderneming tot het koppelen van verliezen aan bepaalde activa/passiva. 
Deze objectgebonden benadering voor verliezen heeft voor bepaalde situaties een wette-
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lijke basis gekregen bij fiscaal geruisloze reorganisaties. Hoewel bij dergelijke reorganisa-
ties als uitgangspunt het beginsel van de fiscale indeplaatstreding geldt, geldt deze fiscale 
indeplaatstreding niet ten aanzien van de compensabele verliezen. Desalniettemin heeft 
de wetgever gemeend dat verliezen in voorkomende gevallen kunnen overgaan naar een 
andere belastingplichtige. Hierbij dient echter wel winstsplitsing te worden toegepast.
Een negatieve winstbelasting lijkt het meest verregaande alternatief voor verliescompen-
satie. Een negatieve winstbelasting heeft een aantal voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aan-

zienlijk vereenvoudigd worden;
– art. 20a Wet VPB 1969 kan afgeschaft worden, omdat een verlies geen waarde meer 

heeft; dit verlies kan immers direct te gelde worden gemaakt;
– de winstsplitsingsregels zoals deze zijn opgenomen in de regelingen voor de 

(bedrijfs)fusie, de juridische (af)splitsing en de fiscale eenheid kunnen (grotendeels) 
worden afgeschaft;

– verlaging van de administratieve lasten vanwege afschaffing/versoepeling van de hier-
voor genoemde regelingen.

De praktische en budgettaire bezwaren van een negatieve winstbelasting lijken echter te 
groot, zodat invoering van een negatieve winstbelasting niet voor de hand ligt. Naar mijn 
mening verdient het aanbeveling dat de (on)mogelijkheden van een negatieve winstbelas-
ting nader worden onderzocht.

Tot slot zijn de huidige wettelijke bepalingen van verliesverrekening in de Wet VPB 1969 
aan bod gekomen. Het wettelijke systeem van verliesverrekening voor lichamen is opge-
nomen in Hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (‘Verrekening van verliezen’). In dit hoofd-
stuk zijn twee materieelrechtelijke bepalingen opgenomen, art. 20 en 20a Wet VPB 1969, 
terwijl art. 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969 zien op de formele aspecten van verliesverreke-
ning. In art. 20 Wet VPB 1969 is naast de termijnen voor voorwaartse en achterwaartse 
verliesverrekening en de verliesverrekening voor fiscale beleggingsinstellingen eveneens 
de maatregel voor de verrekening van houdster- en financieringsverliezen opgenomen, 
die in dit onderzoek verder onbesproken blijft. Art. 20a Wet VPB 1969 komt aan bod in de 
hoofdstukken 4 en 5. De formeelrechtelijke bepalingen omtrent verliesverrekening zijn 
bijzonder ingewikkeld. Hoewel met de formalisering van de verliesbeschikking is beoogd 
meer rechtszekerheid aan belastingplichtigen te bieden, lijkt gezien de aanzienlijke 
stroom aan literatuur en jurisprudentie op dit gebied nog een lange weg te gaan.




