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4 Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a 
Wet VPB 1969

4.1 INLEIDING

Voor een goed begrip van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in het alge-
meen en art. 20a Wet VPB 1969 in het bijzonder is het goed stil te staan bij de achtergrond 
van deze bepaling. In dit hoofdstuk komt daarom de geschiedenis, ratio en structuur van 
art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, en haar rechts-
voorganger, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, aan bod. De positiefrechtelijke analyse van 
art. 20a Wet VPB 1969 volgt in hoofdstuk 5. Na een korte uiteenzetting van de geschiede-
nis van art. 20a Wet VPB 1969 en haar rechtsvoorganger in paragraaf 4.2, ga ik dieper in 
op de ratio van art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 4.3). Hierbij ga ik tevens in het civielrech-
telijke concept ‘piercing the corporate veil’ en het verband tussen dit concept en art. 20a 
Wet VPB 1969. Paragraaf 4.4 behandelt de structuur van art. 20a Wet VPB 1969. Voor het 
beoordelen van de vraag of de verliesverrekening komt te vervallen op grond van art. 20a 
Wet VPB 1969 dient in beginsel een drietal toetsen te worden doorlopen:
1. de aandeelhouderstoets;
2. de beleggingstoets;
3. de activiteiten- en inkrimpingstoetsen.

Art. 20a Wet VPB 1969 bevat daarmee een ‘gelaagde’ structuur. In eerste instantie dient 
op grond van de aandeelhouderstoets bepaald te worden welke verliezen onder de ‘klem’ 
van deze bepaling vallen, waarna vervolgens op grond van de beleggingstoets en de acti-
viteiten- of inkrimpingstoets moet worden beoordeeld of deze verliezen daadwerkelijk 
komen te vervallen. Voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 en de structuur van 
deze bepaling is het tevens belangrijk in te gaan op het oorspronkelijke wetsvoorstel 
27 209, waarin een voorstel voor art. 20a Wet VPB 1969 was opgenomen. Bij nota van wij-
ziging is dit voorstel grondig gewijzigd vanwege enkele belangrijke geconstateerde ondui-
delijkheden, zonder dat daarbij het oorspronkelijke wetsvoorstel (al dan niet gedeeltelijk) 
is ingetrokken. De status van sommige in het oorspronkelijke voorstel opgenomen toe-
lichtingen in samenhang met het gewijzigde en uiteindelijke ingevoerde art. 20a Wet 
VPB 1969 is daarmee enigszins ongewis.
Ik sluit af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in paragraaf 4.5.328

4.2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN ART. 20A 
WET VPB 1969

De Wet VPB 1969 kent al sinds haar inwerkingtreding per 1 januari 1970 een bepaling die 
beoogt de handel in verlieslichamen tegen te gaan. Aanvankelijk was deze regeling opge-
nomen in art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969. Deze bepaling is per 1 januari 2001 vervan-
gen door een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. In deze paragraaf sta ik stil bij de 
geschiedenis en achtergrond van deze bepaling.

328 Een deel van de problematiek die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is reeds beschreven in mijn 
monografie, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e druk, Kluwer, Deven-
ter 2009. Op enkele plaatsen in dit hoofdstuk is echter afgeweken van het ingenomen standpunt 
in mijn monografie.
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4.2.1 Achtergrond van de handel in verlieslichamen

De Nederlandse fiscus heeft zich steeds fel verzet tegen de handel in verlieslichamen en 
daarmee samenhangende vorderingen op dergelijke lichamen. Het Besluit VPB 1942 (als-
mede voorgangers van dit besluit) bevatte geen bepaling die de handel in verlieslichamen 
bestreed. Het wekt dan ook geen verbazing dat in deze periode op grote schaal getracht 
werd op enigerlei wijze gebruik te maken van onbenutte verliezen, die als gevolg van een 
beperkte termijn van verliesverrekening dreigden te verdampen. Met name in de periode 
waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië werden gena-
tionaliseerd, ontstond een groot aanbod aan nagenoeg lege vennootschappen, die 
beschikten over fiscaal verrekenbare verliezen, maar die daar zelf niet of nauwelijks nog 
gebruik van konden maken.329

Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen voltrok zich de strijd van de fiscus 
tegen de overheveling van winstcapaciteit van de ene vennootschap naar de andere. Deze 
in het verleden veel gehanteerde methodiek van overheveling van winstcapaciteit kon bij-
voorbeeld als volgt worden gerealiseerd.330 Een directeur-grootaandeelhouder X kocht 
voor een lage prijs (beneden de nominale waarde) zowel de aandelen als de vorderingen 
op BV A, een vennootschap met aanzienlijke compensabele verliezen. Aangezien X tevens 
directeur-grootaandeelhouder was van de winstgevende vennootschap BV B, werd 
getracht om de winstgevende activiteiten van BV B over te hevelen naar BV A. Op drie 
manieren kon alsdan een voordeel worden bereikt. In de eerste plaats, omdat toekomstige 
winsten die normaliter bij BV B belast zouden zijn, onbelast zouden kunnen worden gere-
aliseerd bij BV A als gevolg van de bestaande mogelijkheden voor verliescompensatie. In 
de tweede plaats, omdat BV A dan over kon gaan tot (onbelaste) aflossing van haar (gece-
deerde) schulden aan haar directeur-grootaandeelhouder X. En in de derde plaats, omdat, 
nadat de schuld was afgelost en de reserves van BV A voldoende waren aangezuiverd, kon 
worden overgegaan tot (onbelaste) terugbetaling van het aandelenkapitaal in BV A.
De problematiek van winstoverheveling (verkapte winstuitdelingen en informele kapi-
taalstortingen) dient dan ook in een ruimer kader te worden gezien dan de strijd tegen de 
handel in verlieslichamen. De problematiek van winstoverheveling en de vraag of al dan 
niet een verkapte winstuitdeling en/of informele kapitaalstorting heeft plaatsgevonden 
staat in beginsel dan ook los van de handel in verlieslichamen.331 Deze problematiek is 
immers niet afhankelijk van het bestaan van een verlieslichaam, noch van de overdracht 
van aandelen in een dergelijk lichaam.
De overdracht van aandelen in een verlieslichaam was de fiscus ook om een andere reden 
een doorn in het oog. Immers, als gevolg van de overdracht van de aandelen in een nage-
noeg leeg verlieslichaam, konden andere dan de oorspronkelijke aandeelhouders profite-
ren van bestaande verliezen van dit verlieslichaam. Dit werd door de fiscus als ‘misbruik’ 
beschouwd. Aangezien diverse pogingen van de fiscus om de handel in verlieslichamen 
aan banden te leggen strandden bij de Hoge Raad,332 is bij de invoering van de Wet VPB 
1969 een bepaling opgenomen die verder misbruik beoogde te voorkomen. De toepassing 
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kon echter in de praktijk relatief eenvoudig worden 
omzeild. Opmerkelijk genoeg werd reeds tijdens de parlementaire behandeling van de 
Wet VPB 1969 in de literatuur gesignaleerd dat deze bepaling niet (geheel) voldeed.333 Het 
heeft echter relatief lang geduurd voordat de wetgever is overgegaan tot aanpassing van 

329 Bijkomend verschijnsel was dat de inkomsten van cultuurmaatschappijen objectief vrijgesteld 
waren van Nederlandse vennootschapsbelasting, terwijl de verliezen van de cultuurmaatschap-
pijen als gevolg van de nationalisatie in beginsel wel in Nederland gebruikt konden worden.

330 Ontleend aan L. Lancée, ‘Overheveling van winst naar een geliëerde NV’, De NV, november 1967, 
p. 129.

331 Zie in gelijke zin L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie’, 
De NV, februari 1970, p. 174.

332 Zie bijvoorbeeld HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64.
333 Zie bijvoorbeeld J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening 

van verliezen over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 161 e.v.
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art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de ontwikkelingen in de praktijk en jurisprudentie. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om over te gaan tot de invoering van een geheel nieuw 
art. 20a Wet VPB 1969, dat per 1 januari 2001 in werking is getreden. Art. 20a Wet 
VPB 1969 is daarmee voorlopig het sluitstuk van de wetgeving tegen de handel in verlies-
lichamen. De bepaling bevat maar liefst twaalf leden en kan als bijzonder gecompliceerd 
worden gekenschetst, niet in de laatste plaats vanwege de vele dubbele ontkenningen die 
het artikel bevat.334 Hoewel de bepaling in de praktijk een belangrijke dam opwerpt tegen 
de handel in verlieslichamen – ontgaansmogelijkheden zijn er niet of nauwelijks – is 
helaas toch gebleken dat de uitleg van de bepaling niet altijd even duidelijk is (geweest), 
getuige onder meer het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2006, nr. 42.444, 
NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16 en HR 21 november 2008, nr. 44.044, 
NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
Art. 20a Wet VPB 1969 lijkt in zijn huidige vorm min of meer geaccepteerd te zijn als 
onderdeel van de Wet VPB 1969. Daarnaast kennen (zoals in hoofdstuk 1 ook is vermeld) 
vele andere landen een soortgelijke regeling.335 Desalniettemin is er in het verleden veel 
weerstand geweest tegen de invoering van een dergelijke bepaling. Deze weerstand lijkt 
te zijn begonnen na de publicatie van de resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, 
BNB 1962/206, alwaar de handel in verlieslichamen door de staatssecretaris van Financiën 
als ‘misbruik’ werd bestempeld en de staatssecretaris opriep tot toepassing van de Wet tot 
bevordering van de richtige heffing der directe belastingen en/of van het leerstuk der 
wetsontduiking en is daarna gevolgd door felle kritiek vanuit de wetenschap. Op deze kri-
tiek ga ik in in paragraaf 4.3.2.

4.3 DE RATIO VAN EEN BEPALING TEGEN DE HANDEL IN 
VERLIESLICHAMEN

In dit onderdeel ga ik dieper in de op de ratio van een bepaling tegen de handel in verlies-
lichamen. Hierbij dient verder te worden gekeken dan alleen naar het fiscale recht, aan-
gezien het ‘doorkijken’ naar de achterliggende aandeelhouders ook in het civiele recht 
voorkomt. Dit wordt ook wel Durchgriff of piercing the corporate veil genoemd. Hierna sta ik 
eerst stil bij de civielrechtelijke aspecten van het ingrijpen in de belastingheffing op aan-
deelhoudersniveau stil. Vervolgens komen de fiscale aspecten aan de orde.

4.3.1 Een fundamentele beschouwing van het ingrijpen in de belastingheffing 
bij belangenwijzigingen

4.3.1.1 Benadering vanuit het civiele recht: ‘Piercing the corporate veil’
Het ingrijpen in de juridische huls van een rechtspersoon vindt zijn grondslag in het 
civiele recht en wordt ook wel lifting of piercing the corporate veil genoemd of (Haftungs)durch-
griff of Durchgriffshaftung.336 In haar dissertatie analyseert Vandekerckhove de toepassing 
van dit civielrechtelijke principe in een zestal rechtssystemen.337 Zij definieert ‘piercing 
the corporate veil’ als ‘the situation where a shareholder is held liable for its corporation’s debt des-
pite the rules of limited liability and/or separate personality’. De juridische huls van de vennoot-
schap of de rechtspersoonlijkheid wordt daarmee weggedacht voor doeleinden van aan-
sprakelijkheid. Bij het concept van ‘piercing the corporate veil’ worden volgens Vande-

334 Met ingang van 1 januari 2011 bevat art. 20a Wet VPB 1969 maar liefst 22 keer het woord ‘niet’, 
hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt.

335 Zie voor een overzicht van soortgelijke bepalingen in de EU-landen, D.R. Post en M. Tippelhofer, 
‘Dutch and German change of ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, 
Volume 36, Issue 10, p. 462 e.v. Zie tevens IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume 
LXXXI-IIa, Tax treatment of corporate losses, Kluwer Law International, Den Haag 1998, p. 36-37.

336 Ik zal alle hier genoemde begrippen als synoniemen gebruiken.
337 K. Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil, European Company Law Series, Volume 2, Kluwer 

Law International, 2007. Zie tevens K. Vandekerckhove, ‘Piercing the corporate veil’, European 
Company Law, oktober 2007, Volume 4, Issue 5, p. 191-200.
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kerckhove twee juridische uitgangspunten terzijde geschoven. In de eerste plaats het 
uitgangspunt dat een vennootschap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van 
de aandeelhouders. In de tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuur-
ders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Vandekerckhove gaat 
vervolgens in op een aantal veel voorkomende situaties waarbij piercing the corporate 
veil aan de orde kan komen. Dit betreft:338

1. Onderkapitalisatie (undercapitalization). In deze situatie kunnen bijvoorbeeld aandeel-
houders aansprakelijk worden gesteld in geval van overmatige schuldfinanciering;

2. Onrechtmatig voortzetten van verliesgevende activiteiten (unduly continuing of loss-
making activities). Dit gaat bijvoorbeeld om de situatie waarbij aandeelhouders en/of 
bestuurders aansprakelijk worden gesteld door schuldeisers van een verliesgevende 
vennootschap, omdat zij niet voldoende zouden hebben gedaan om bijvoorbeeld een 
faillissement af te wenden dan wel een schuldeiser niet voldoende geïnformeerd heb-
ben over de financiële situatie van een onderneming (onbehoorlijk bestuur);

3. Overdracht van vermogensbestanddelen (transfer of assets of asset stripping). Dit gaat om 
de situatie waarbij de moedermaatschappij vermogensbestanddelen weghaalt zonder 
adequate tegenprestatie bij de dochtermaatschappij, zodat deze niet langer kan over-
leven339 340;

4. Vereenzelviging (identification). Dit gaat om bijzondere situaties waarbij het ‘reguliere’ 
vennootschapsrecht ter zijde wordt gesteld voor specifieke rechtsdoeleinden. Voor-
beelden zijn moedermaatschappijen die tezamen met een dochtermaatschappij aan-
sprakelijk worden gesteld of moedermaatschappijen die worden vereenzelvigd met de 
dochtermaatschappij op basis van een redelijke en billijke interpretatie van het onder-
liggende (contractuele of voorgeschreven) recht.

De achterliggende gedachte of noodzaak voor lifting the corporate veil in het civiele recht 
lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter zake doende geldende (contractuele of voor-
geschreven) recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het noodza-
kelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen.341 Het doel 
en de consequentie van piercing the corporate veil is doorgaans een uitbreiding van de 
aansprakelijkheid naar bijvoorbeeld aandeelhouders of bestuurders van een vennoot-
schap, hetgeen overigens ook volgt uit de door Vandekerckhove gehanteerde definitie van 
piercing the corporate veil.
Ook op andere plaatsen in de civieljuridische literatuur wordt uitgebreid ingegaan op het 
beginsel van piercing the corporate veil, onder andere door Roelvink in zijn preadvies 
voor de Nederlandse Juristen Vereniging uit 1977342 en in het themanummer van WPNR 
‘Doorbraak van aansprakelijkheid’ uit 1981 (WPNR 1981/5575). Volgens de redactie van 
WPNR zijn er methodologisch geen bezwaren tegen de doorbraak van aansprakelijkheid: 
Per saldo is de rechtspersoon een rond de mens als rechtssubject gebouwde constructie in 
een rond de mens als rechtssubject gebouwd stelsel. Houdt men dit in het oog dan is door-
braak geen ondermijning van het stelsel, maar een noodzakelijk element daarin, verbin-
ding immers tussen bouwsel en kern.

338 Tussen haakjes zijn cursief de door Vandekerckhove gehanteerde Angelsaksische termen weerge-
geven.

339 De actio pauliana bij faillissement is hier ook een voorbeeld van.
340 In dit kader is speelt doorgaans ook transferpricingproblematiek op grond van art. 8b 

Wet VPB 1969. Hier ga ik in dit kader niet nader op in.
341 Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat sprake is van (onrechtmatige) rechtsvinding 

buiten de geldende rechtskaders om. Het gaat echter buiten het bestek van deze dissertatie om 
uitputtend op deze civieljuridische problematiek in te gaan. Zie hierover ook IFA Cahiers de Droit 
Fiscal International, Volume LXXIVa, The disregard of a legal entity for tax purposes, Kluwer, Deventer, 
1989, p. 23 e.v.

342 H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, Preadvies voor Nederlandse Juristen Vereniging, 
1977.
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4.3.1.2 Benadering vanuit het fiscale recht
Nu de belastingheffing op een aantal plaatsen eveneens aangrijpt bij de aandeelhouders 
van een lichaam in plaats van bij het lichaam zelf,343 rijst de vraag op welke wijze een der-
gelijk aangrijpen vanuit een rechtstheoretische invalshoek kan worden gerechtvaardigd. 
Doorgaans wordt ook hier de relatie gelegd met het beginsel van piercing the corporate 
veil of Durchgriff, zoals bijvoorbeeld door Nillesen.344 De belastingheffing naar de winst 
wordt geheven van lichamen en neemt daarmee het subject als uitgangspunt. Dat neemt 
echter niet weg dat het belang in het desbetreffende lichaam (behoudens bij bijvoorbeeld 
stichtingen of verenigingen) doorgaans door iemand wordt gehouden. Deze ‘iemand’ kan 
zijn een aandeelhouder-natuurlijk persoon, maar bijvoorbeeld ook een groot internatio-
naal (beursgenoteerd) bedrijf.345 De fundamentele vraag kan daarmee worden gesteld of 
de belastingheffing van dit lichaam dient plaats te vinden ongeacht de achterliggende 
belanghebbenden/aandeelhouders. Dit is ontegenzeggelijk het uitgangspunt van de 
Wet VPB 1969, zie art. 1 Wet VPB 1969. Nillesen346 merkt in dit verband op dat in de lite-
ratuur de Durchgriff door de rechtspersoonlijkheid veelal wordt aangenomen, indien er 
sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de rechtspersoonlijkheid. Er wordt door 
de rechtspersoonlijkheid heen gekeken, of de rechtspersoon wordt vereenzelvigd met 
zijn substraat. Nillesen stelt uiteindelijk dat Durchgriff het volgende inhoudt: de begren-
zing van de rechtspersoonlijkheid in het concrete geval die haar oorzaak vindt in de res-
trictieve uitleg van de norm, die het desbetreffende rechtsinstituut als rechtspersoon aan-
merkt en het toepassen van een andere formeel gelijkwaardige norm in het kader van 
interpretatie, analogie of rechtsvorming.
Na afwijzing van een drietal in de Duitse literatuur ingenomen standpunten wanneer er 
in het belastingrecht sprake zou kunnen zijn Durchgriff, omschrijft Nillesen347 Durchgriff 
in het fiscale recht als de begrenzing in concreto van de zelfstandige belastingplicht van 
een subject. Hierbij wordt bij de Durchgriff, evenals in het civiele recht de zelfstandigheid 
van de belastingplichtige niet genegeerd of ontkend, doch bepaalt de Durchgriff de gren-
zen van die zelfstandigheid in het concrete geval. Deze begrenzing moet naar de mening 
van Nillesen in het volgende kader worden gezien. Als een belastingwet een rechtsfiguur 
als zelfstandig toerekeningspunt van fiscale rechten en plichten – dus als belastingplich-
tig – aanwijst, geschiedt dit ter verwezenlijking van een (of meerdere) door de belasting-
wetgever nagestreefd(e) doel(en). Deze belastingplicht gaat niet verder dan voortvloeit uit 
de woorden en uit het doel en strekking van de desbetreffende belastingwet. Zoals hier-
voor ook is vermeld, vindt de Durchgriff volgens Nillesen haar oorzaak in de restrictieve 
uitleg van de norm die het desbetreffende rechtsinstituut als belastingplichtig aanmerkt 
en het toepassen van een ander formeel gelijkwaardige norm in het kader van interpreta-
tie, analogie of rechtsvorming. Voor de Wet VPB 1969 impliceert dit dat in voorkomende 
gevallen het uitgangspunt van de Wet VPB 1969 – de subjectieve belastingplicht – terzijde 
dient te worden geschoven, indien de door de belastingwetgever nagestreefde doelen niet 
of niet voldoende kunnen worden bewerkstelligd. Nillesen noemt als voorbeelden van 
Durchgriff in de Wet VPB 1969:
1. de subjectieve vrijstellingen van art. 5 en 6 Wet VPB 1969;
2. de fiscale eenheid van art. 15 Wet VPB 1969;

343 Het aangrijpen bij de directie van een lichaam komt niet of nauwelijks voor.
344 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van 

rechtspersoonlijkheid en belastingplicht’, WFR 1986/5744 en WFR 1986/5745. Zie tevens 
J.Th.L. Nillesen, Fiscale transparantie bij stichtingen: een ondoorzichtige materie of mystieke 
beeldvorming?, WFR 1992/691.

345 De aandelen in een beursgenoteerde onderneming kunnen vervolgens weer worden gehouden 
door natuurlijke personen of andere (beursgenoteerde) ondernemingen of fondsen.

346 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van 
rechtspersoonlijkheid en belastingplicht (I)’, WFR 1986/5744. Zie tevens J.Th.L. Nillesen, ‘Fiscale 
transparantie bij stichtingen: een ondoorzichtige materie of mystieke beeldvorming?’, WFR 1992/
691.

347 J.Th.L. Nillesen, ‘De Durchgriff, enkele beschouwingen over de relativering en begrenzing van 
rechtspersoonlijkheid en belastingplicht (slot)’, WFR 1986/5745.
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3. HR 21 augustus 1985, nr. 22.929, BNB 1985/301 inzake een Antilliaanse ‘captive’;348

4. de toepassing van de onderworpenheidseis in de eenzijdige regeling ter voorkoming 
van dubbele belasting (BvdB 2001):

5. art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, de toenmalige bepaling tegen de handel in verlies-
lichamen;

6. verkapte winstuitdelingen.

Roelvink349 noemt buiten de Wet VPB 1969 nog art. 31 AWR (richtige heffing) als een voor-
beeld van Durchgriff.350 Tevens zet hij uiteen dat in verschillende gevallen de identiteit 
van de aandeelhouders en/of bestuurders invloed heeft op de fiscale positie:

‘Zo bepaalt bijv. art. 2 lid 7 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 dat lichamen, 
waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen direct of indirect aan-
deelhouders zijn, niet aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn tenzij zij een bedrijf 
uitoefenen als genoemd in het derde lid van het artikel. Een blik achter de schermen wordt 
ook geworpen in het geval, bedoeld in het derde lid van art. 39 Wet IB 1964: familieleden-
aandeelhouders tellen mee voor de bepaling van het “aanmerkelijk belang”. Andere voor-
beelden van fiscaal in aanmerking nemen van de identiteit der aandeelhouders bieden 
art. 20, lid 5 van de Wet VPB 1969, strekkende tot het tegengaan van de handel in lege ven-
nootschappen met compenseerbare verliezen, en art. 28 lid 2 sub c en d van die wet, ver-
band houdende met het bijzondere regime voor beleggingsinstellingen.’ 

Naar de mening van De Vries en Sillevis351 geeft de Wet VPB 1969 menigmaal blijk van 
een onjuiste, overbodige of omstreden fiscalisering van privaatrechtelijke leenbegrippen. 
Hierdoor is de aansluiting met het privaatrecht naar hun mening onnodig bemoeilijkt. De 
uitsluiting van de verliescompensatie op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
behelst naar hun mening een fiscale inbreuk op de privaatrechtelijke rechtspersoonlijk-
heid volgens Nederlands recht en is daarom zeer omstreden. In licht van de hiervoor in 
paragraaf 4.3.1.1 aan de orde gekomen civieljuridische theorie van de Durchgriff, is de 
argumentatie van De Vries en Sillevis niet goed te volgen. Hoewel er ontegenzeggelijk 
sprake is van een inbreuk in het systeem van belastingheffing dat aangrijpt bij het subject 
(lees: de verliesvennootschap), neemt dit naar mijn mening niet weg dat ook in het civiele 
recht soms sprake is van Durchgriff of lifting the corporate veil. De constatering dat nu 
in fiscalibus wordt afgeweken van de civielrechtelijke werkelijkheid is weliswaar (gedeel-
telijk) juist, maar dat neemt niet weg dat een dergelijke inbreuk zijn grondslag vindt in 
het civieljuridische concept van de Durchgriff en daarmee in zoverre niet direct als 
omstreden hoeft te worden gekenschetst. De Durchgriff is immers in voorkomende geval-
len noodzakelijk. De wetgever maakt hierbij een afweging tussen theoretische zuiverheid 
en het voorkomen van misbruik. Daarnaast heeft de wetgever de taak om ervoor te zorgen 
dat met het desbetreffende wettelijke systeem (lees: de Wet VPB 1969) het beoogde doel 
ook zo veel mogelijk wordt bereikt. Deze taak van de wetgever gaat verder dan alleen the-
oretische zuiverheid van het niet ingrijpen op aandeelhoudersniveau.

348 In dit arrest werd toepassing van de Durchgriff overigens afgewezen. Zie in dit verband tevens 
HR 8 mei 1957, nr. 12.931, BNB 1957/208.

349 H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen heenkijken, Preadvies voor Nederlandse Juristen Vereniging, 
1977, p. 88 e.v.

350 Zie tevens IFA Cahiers de Droit Fiscal International, Volume LXXIVa, The disregard of a legal entity 
for tax purposes, Kluwer, Deventer, 1989, p. 37 e.v. Uit dit rapport blijkt dat vele landen het leerstuk 
van de Durchgriff in feite toepassen met behulp van frauslegis- of richtigeheffingachtige bepalin-
gen. Niet altijd bestaat er naast toepassing van een dergelijk leerstuk nog een andere mogelijk-
heid van het ‘doorkijken’. Het rapport over Nederland (p. 415 e.v.) noemt overigens het toenma-
lige art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet als een vorm van ‘disregard’ of piercing the corporate 
veil.

351 N.H. de Vries en L.W. Sillevis, ‘De moeizame symbiose tussen het vennootschapsbelastingrecht en 
het privaatrecht’, in: Van Wet naar recht, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Klu-
wer, Deventer 1984, p. 237-265.
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Het omstreden karakter van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 (en art. 20a Wet VPB 1969) 
zit naar mijn mening primair in de inbreuk die de bepaling maakt op het totaalwinstbe-
grip en het daaruit voortvloeiende beginsel dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zouden 
moeten zijn. Weliswaar zijn er op basis van het systeem van de Wet VPB 1969 en ook van-
uit een civieljuridische invalshoek (principiële) ‘secundaire’ bezwaren aan te voeren tegen 
het ingrijpen op aandeelhoudersniveau, maar dat neemt niet weg dat deze bezwaren zijn 
ingegeven door de omstandigheid dat de verliezen niet langer verrekenbaar zijn.352

De Vries en Sillevis lijken overigens uit de parlementaire behandeling van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 af te leiden dat deze bepaling een anticiperende bepaling zou zijn op 
een bepaling in het civiele recht (het Wetboek van Koophandel) op grond waarvan aan de 
fiscus de mogelijkheid zou worden opgelegd om een vennootschap te liquideren. De 
staatssecretaris merkt daarbij op dat, omdat een civielrechtelijke bepaling nog niet is 
ingevoegd, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 nog niet kan worden gemist. Naar hun 
mening toont deze gedachtewisseling aan dat de fiscale wetgever een door hem aanwezig 
geacht privaatrechtelijk gebrek inzake het ontbreken van de mogelijkheid tot rechterlijke 
ontbinding der ‘lege’ rechtspersoon fiscaal – zij het voorlopig – heeft willen repareren.353 
Naar mijn mening gaat het te ver om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 slechts als een anti-
ciperende maatregel op een (nimmer ingevoerde) civielrechtelijke bepaling aan te mer-
ken op basis van bovenstaand zeer beknopte onderdeel van de parlementaire behandeling 
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Het primaire doel van deze bepaling is immers het 
bestrijden van ongewenste handel in fiscaal compensabele verliezen van vennootschap-
pen waarvan de activiteiten in enigerlei mate gestaakt zijn. Daarmee ligt het voor de hand 
dat een dergelijke bepaling in een fiscale wet wordt opgenomen.
In het rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen 
wordt onder Durchgriff verstaan: ‘het met voorbijgaan aan de juridische vormgeving toerekenen 
van inkomsten, winst en/of vermogen aan een ander dan de entiteit zelf’.354 Naar mijn mening dekt 
deze definitie niet volledig de lading. De civieljuridische kern van de Durchgriff, zoals ook 
in de vorige paragraaf is aangegeven, is met name gelegen in de doorbraak van de aanspra-
kelijkheid en niet zozeer in het toerekenen van inkomsten, winst en/of vermogen. Wat 
betreft de toepassing van de Durchgriff in fiscalibus zou dit derhalve met name moeten 
zijn gelegen in de aansprakelijkheidsstelling voor belastingschulden. Dit laat zich het 
beste illustreren aan de hand van art. 12a Wet VPB 1969 (voorheen art. 15e Wet VPB 1969) 
en art. 40 IW 1990. Deze bepalingen zijn mijns inziens een schoolvoorbeeld van de door-
werking van Durchgriff in fiscale wetgeving. Art. 12a Wet VPB 1969 beoogt de handel in 
herinvesteringsreservelichamen te voorkomen. Dit zijn lichamen waar doorgaans slechts 
een herinvesteringsreserve op de balans prijkt. In het verleden (i.e. voor de invoering van 
het huidige art. 12a Wet VPB 1969 en art. 40 IW 1990) kon de belastingclaim op een der-
gelijk lichaam illusoir worden gemaakt door de aandelen in een dergelijk lichaam diverse 
malen over te dragen, waardoor de fiscus het zicht op deze vennootschap kwijtraakte en 
zo de belastingclaim over de herinvesteringsreserve niet meer kon effectueren. Inhoude-
lijk is art. 12a Wet VPB 1969 gestoeld op de leest van art. 20a Wet VPB 1969. Dat is niet 
verwonderlijk want beide bepalingen zijn gezamenlijk ingevoerd per 1 januari 2001. In 
combinatie met art. 40 IW 1990 heeft art. 12a Wet VPB 1969 een belangrijke dam opge-
worpen tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen. Onder bepaalde voorwaar-
den kunnen de voormalige aandeelhouder(s) van een ‘lege’ vennootschap aansprakelijk 
worden gesteld voor de belastingschulden van deze vennootschap. Daarnaast vindt een 

352 Indien art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld zou voorzien in de mogelijkheid om bij een belangrijke 
aandeelhouderswisseling verliezen over te dragen aan de ‘oude’ aandeelhouders, komt het mij 
voor dat er veel minder (principiële) bezwaren tegen de regeling zouden bestaan.

353 De Vries en Sillevis halen daarbij tevens een niet nader gepubliceerde uitspraak van het Hof Den 
Bosch aan van 26 september 1980, waarin het openbaar ministerie een vennootschap met aan-
zienlijke fiscaal compensabele verliezen bij gebrek aan baten opheft op grond van art. 2:185, lid 1, 
BW.

354 Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 41.
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vrijval van de herinvesteringsreserve plaats, waardoor het illusoir maken van de belas-
tingclaim nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.
Op grond van het voorgaande rijst de vraag of art. 20a Wet VPB 1969 – bezien vanuit de 
Durchgriff – op een juiste wijze is vormgegeven. Wanneer art. 20a Wet VPB 1969 als een 
vorm van Durchgriff dient te worden aangemerkt, kan immers worden betoogd dat de 
gevolgen van de Durchgriff in art. 20a Wet VPB 1969 op een onjuiste wijze zijn doorge-
voerd. Op grond van de vereenzelvigingsgedachte dan wel de doorbraak van de juridische 
zelfstandigheid van het verlieslichaam zou men verwachten dat de compensabele verlie-
zen zouden moeten achterblijven dan wel ten goede zouden moeten komen aan de aan-
deelhouders van de rechtspersoon waarmee deze aandeelhouders worden vereenzelvigd. 
In plaats daarvan is ervoor gekozen om de compensabele verliezen te laten vervallen bij 
een belangrijke aandeelhouderswijziging. Vanuit de Durchgriff bezien zou men niet ver-
wachten dat de nieuwe aandeelhouders zouden worden gestraft in de vorm van het verlo-
ren gaan de verliesverrekening, maar dat de verliezen gekoppeld zouden blijven of zou-
den worden overgedragen aan de oude aandeelhouders. Nu dit laatste niet is gebeurd, kan 
in zoverre worden gesproken van een onzuivere Durchgriff.
Vanuit het antimisbruikkarakter van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen 
kan de vormgeving van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 beter worden verdedigd. Het 
menselijk handelen heeft er immers toe geleid dat belastingplichtigen op een bepaalde 
wijze gebruik gingen maken van de rechtspersoon en de daarmee gepaard gaande verre-
kenbare verliezen. Deze handelwijze is op enig moment door de wetgever als ‘misbruik’ 
of ‘ongewenst’ bestempeld. Vanuit die invalshoek is de Durchgriff – het compensabel 
laten zijn van de verliezen afhankelijk van de achterliggende aandeelhouders – op zich-
zelf verdedigbaar en te begrijpen.355

Ook in de jurisprudentie is de Durchgriff enkele malen ter sprake gekomen, zie bijvoor-
beeld de arresten BNB 1974/21, BNB 1979/191, BNB 1980/280 en BNB 1982/42356 en het hier-
voor reeds genoemde ‘captive’-arrest BNB 1985/301. Deze jurisprudentie is echter gewezen 
voor de toepassing van de inkomstenbelasting en gaat onder meer over de aftrekbaarheid 
van lijfrenten en het bezit van onroerend goed door een (voor de inkomstenbelasting als 
transparant aangemerkte) stichting. In BNB 1978/15357 besliste de Hoge Raad dat, indien 
een stichting hoofdzakelijk ten doel heeft het particulier belang van een belastingplich-
tige te dienen, dit op zichzelf onvoldoende is om het vermogen van de stichting in fiscale 
zin te vereenzelvigen met dat van de erbij betrokken natuurlijke persoon.358 Voor de toe-
passing van de vennootschapsbelasting is de Durchgriff (bij afwezigheid van een wette-
lijke bepaling in de Wet VPB 1969 zelf) steeds afgewezen. Vgl. HR 9 maart 1988, nr. 24.301, 
BNB 1989/228. Het komt mij voor dat toepassing van art. 31 AWR (richtige heffing) en het 
leerstuk van fraus legis voldoende mogelijkheden boden en nog steeds bieden om 
bepaalde ongewenste fiscale rechtsgevolgen te bestrijden. De Commissie van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap concludeert in haar rapport dat bij een vennootschap met 
een in aandelen verdeeld kapitaal toepassing van het leerstuk van de Durchgriff gecom-
pliceerder ligt dan bij een stichting. Toerekening van het vermogen van een bv aan de aan-
deelhouder(s) is in beginsel niet mogelijk. Bij de stichting zou dit anders kunnen liggen, 
omdat aldaar een institutioneel kanaal (aandeel, dividend) ontbreekt. Voor de toepassing 
van de Wet VPB 1969 zijn mij echter ook geen gevallen bekend waarin de fiscus met suc-
ces door de stichting heen kon kijken. Het doorkijken voor de vennootschapsbelasting 
lijkt overigens ook minder van belang, omdat heffing van vennootschapsbelasting bij 
stichtingen dan nog kan plaatsvinden indien en voor zover sprake is van een onderne-
ming (vgl. art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969). De Commissie constateert uiteindelijk 
dat ter zake van de toepassing van het leerstuk van Durchgriff ten aanzien van een kapi-

355 Vgl. de in de vorige paragraaf opgenomen opmerking van de Redactie van het WPNR.
356 HR 17 oktober 1973, nr. 17.161, BNB 1974/21; Hof Amsterdam 21 juni 1978, nr. 1973/76, BNB 1979/

191; HR 10 september 1980, nr. 19.738, BNB 1980/280 en HR 22 juli 1981, nr. 20.657, BNB 1982/42.
357 HR 14 september 1977, nr. 18.167, BNB 1978/15.
358 Vgl. Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Ver-

eniging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 42.
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taalvennootschap zoals de bv de wetgever de voor hem onaanvaardbare gevolgen van de 
vestzak-broekzakverhouding tussen aandeelhouder en bv slechts door middel van speci-
ale wetgeving meent te kunnen voorkomen.359 Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat 
voor toepassing van het leerstuk van de Durchgriff voor de vennootschapsbelasting – in 
afwezigheid van een specifieke wettelijke bepaling behoudens art. 31 AWR en het leer-
stuk van fraus legis – geen plaats is. Hiermee lijkt de noodzaak van het bestaan van 
art. 20a Wet VPB 1969 eveneens gerechtvaardigd.

4.3.1.3 Economische benadering
De handel in verlieslichamen kan ook vanuit een economische invalshoek worden bezien. 
Zo heeft Poitevin360 beargumenteerd dat het al dan niet verrekenbaar moeten zijn van ver-
liezen na een aandelenoverdracht afhankelijk is van de specifieke marktomstandigheden. 
Vanuit de economische theorie kan verschillend worden gedacht over de wenselijkheid 
van de overdraagbaarheid van verliezen. Het gaat er daarbij om of de ‘market for corpo-
rate control’ efficiënt is of niet. Hierbij schetst Poitevin enkele scenario’s waarin bijvoor-
beeld gestimuleerd zou moeten worden dat de verliezen na aandelenoverdracht verreken-
baar zouden moeten zijn, terwijl onder andere omstandigheden de verrekening van ver-
liezen beperkt zou moeten blijven tot verliezen uit de ‘same line of business’ dan wel de 
verliesverrekening in de tijd getemperd zou moeten worden. Volgens Poitevin zouden 
overnames gesubsidieerd moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van het kunnen benut-
ten van de nog aanwezige verliezen, indien er te weinig overnames zouden plaatsvinden 
(vanuit een efficiencyoogpunt).361 Anderzijds zou – indien er te veel overnames zouden 
plaatsvinden (vanuit een efficiencyoogpunt) – op enigerlei wijze een belastingheffing 
moeten komen op deze overnames. Hetzelfde zou kunnen gebeuren in een markt die 
reeds efficiënt functioneert, omdat een overname alsdan niet zou leiden tot meer efficiën-
tie.362 Het ‘afremmen’ van de verrekenbaarheid van de verliezen zou kunnen gebeuren 
door de overdracht van verliezen op enigerlei wijze te beperken, bijvoorbeeld in de tijd 
dan wel door de verrekenbaarheid van de verliezen slechts toe te staan voor zover de 
winst voortvloeit uit gelijksoortige activiteiten.
Hoewel de benadering vanuit een economische invalshoek mij op zichzelf aanspreekt, is 
er wel een tweetal bezwaren aan te voeren tegen de argumentatie van Poitevin. In de eer-
ste plaats is een belangrijk uitgangspunt in het essay van Poitevin dat uitgegaan wordt van 
lichamen met reële activiteiten, waarbij in beginsel niet het voornemen bestaat over te 
gaan tot staking (anders dan door integratie van de activiteiten met de activiteiten van de 
overnemende aandeelhouder). Met andere woorden: van enig misbruik of ongewenst 
gebruik is in mindere mate sprake.363 Het lijkt er echter op dat de voornaamste reden van 
een fiscale wetgever om de verliezen bij een belangrijke aandeelhouderswisseling verre-
kenbaar te laten zijn is om ‘loss trafficking’ te voorkomen.364 In zoverre valt er vanuit een 
economisch-theoretische invalshoek wellicht wat te zeggen voor het al dan niet stimule-
ren van het kunnen benutten van verliezen na een aandelenoverdracht, een en ander lijkt 
echter niet heel praktisch en realistisch.
Dit brengt mij bij mijn tweede bezwaar. De vraag rijst namelijk of het wenselijk is om een 
bepaald(e) markt(segment) te stimuleren met het al dan niet kunnen verrekenen van ver-

359 Rapport van de Commissie ter bestudering van fiscale aspecten van stichtingen, Geschriften van de Vereni-
ging voor Belastingwetenschap nr. 180, Kluwer, Deventer 1989, p. 94.

360 M. Poitevin, Effects of the Fiscal Treatment of Tax Losses on the Efficiency of Markets and Incidence of Mergers, 
Cirano, Scientific Series 98s-33: Montreal, 1998.

361 Hierbij schetst hij vervolgens enige situaties respectievelijk economische modellen waarin sprake 
zou kunnen zijn van een ‘under supply’ in overnames. Een subsidie op overnames, bijvoorbeeld 
met behulp van verrekenbare verliezen zou dus bijdragen om de markt meer in balans te krijgen.

362 M. Poitevin, Effects of the Fiscal Treatment of Tax Losses on the Efficiency of Markets and Incidence of Mergers, 
Cirano, Scientific Series 98s-33: Montreal, 1998, p. 11-12.

363 Tenzij men het gebruik van verliezen met winsten uit andersoortige activiteiten als ongewenst 
zou beschouwen.

364 Zie nader hoofdstuk 6 waarin de analyse van bepalingen tegen de handel in verlieslichamen in de 
diverse landen aan bod komt.
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liezen na een belangrijke aandelenoverdracht, terwijl andere marktsegmenten niet of in 
mindere mate gestimuleerd worden. Hierbij bestaat tevens het risico van staatssteun, het-
geen een dergelijke regeling mogelijk kwetsbaar maakt.365 Tevens kan ik mij voorstellen 
dat het stimuleren van een bepaald(e) markt(segment) politieke weerstand op kan roepen 
bij andere markt(segment)en. Daarmee komt tevens de vraag of de overdraagbaarheid van 
een verlies het meest geëigende middel is om een bepaald(e) markt(segment) te stimule-
ren.
Hoewel Poitevin hier niet uitbreid op ingaat, merkt hij mijns inziens terecht op dat het 
mogelijk maken van de overdracht van verliezen voor lichamen de efficiency voor deze 
lichamen kan vergroten, maar op macro-economisch niveau heeft dit weer tot gevolg dat 
de totale belastingopbrengsten zullen dalen, hetgeen weer kan leiden tot de invoering van 
andere verstorende belastingen. Dit belangrijke aspect wordt naar mijn mening in de dis-
cussie over de wenselijkheid van een bepaalde (antimisbruik)belastingmaatregel nog wel 
eens vergeten. Ten onrechte, want vanuit een macro-economische invalshoek dient niet 
te worden vergeten dat het toestaan van handel in verliezen van invloed zal zijn op de 
totale belastingopbrengst. Dit betekent dat andere maatregelen noodzakelijk zullen zijn 
om deze budgettaire derving in belastingopbrengsten op te vangen.
Resumerend denk ik dat er bepaalde (fiscaal-)economische motieven kunnen worden aan-
gedragen om specifieke marktsegmenten te stimuleren of af te remmen. Ik vraag mij ech-
ter af of een antimisbruikmaatregel tegen de handel in verlieslichamen hiervoor het 
juiste fiscale instrument is. Dit geldt a fortiori nu de bepaling in de meeste landen als een 
duidelijke antimisbruikmaatregel is ingevoerd.

4.3.2 De ratio van art. 20a Wet VPB 1969

4.3.2.1 Vóór de invoering van de Wet VPB 1969
De niet succesvolle strijd van de fiscus tegen de handel in verlieslichamen vóór de inwer-
kingtreding van de Wet VPB 1969 springt het meest in het oog in de procedure die heeft 
geleid tot HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64.366 In deze procedure nam de fis-
cus de stelling in dat een overgedragen verliesvennootschap van rechtswege was ontbon-
den, omdat het bedrijfsdoel van de nv was volbracht, het vermogen was vereffend en de 
aandelen waren overgedragen. De Hoge Raad verwierp deze stelling en overwoog dat er 
geen andere oorzaken van ontbinding mogelijk zijn dan de oorzaken als genoemd in (des-
tijds) art. 55 Wetboek van Koophandel.367 Na het verlies van deze procedure werd op 
13 maart 1962 een resolutie uitgevaardigd door de staatssecretaris van Financiën.368 In 
deze resolutie werd door de staatssecretaris machtiging verleend om richtige heffing of 
het leerstuk van wetsontduiking toe te passen indien sprake was van handel in verlies-
lichamen. Het ging hierbij om de strijd tegen het misbruik van het overnemen van alle of 
nagenoeg alle aandelen in een naamloze vennootschap, die nog verrekenbare verliezen 
heeft en die haar bedrijf geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt met de bedoeling de 
heffing van vennootschapsbelasting en soms ook van inkomstenbelasting over de na de 
overneming door die naamloze vennootschap te behalen winsten geheel of gedeeltelijk te 
voorkomen.
Vrijwel direct na het verschijnen van de resolutie is Brüll kritisch ingegaan op het voor-
nemen van de fiscus om de handel in verlieslichamen te bestrijden met de middelen rich-
tige heffing en/of wetsontduiking (fraus legis).369 Naar de mening van Brüll wordt de strek-

365 Zie art. 107 en 108 VwEU.
366 Zie tevens D.A.M. Meelis, ‘Enige aspecten van de verlies-N.V.’, Belastingbeschouwingen, 

november 1963, p. 1-7.
367 Vgl. de huidige artikelen 2:19, 2:19a, 2:74 en 2:185 BW. De Vries en Sillevis hebben bepleit om 

art. 20, lid 5 (oud), Wet VPB 1969 te defiscaliseren. N.H. de Vries en L.W. Sillevis, ‘De moeizame 
symbiose tussen het vennootschapsbelastingrecht en het privaatrecht’, in: Van Wet naar recht, 
Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Kluwer, Deventer 1984, p. 246-248.

368 Resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206.
369 D. Brüll, ‘De fiscus en de lege N.V.’, WFR 1962/4598, p. 245 e.v.
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king van het fiscale winstbegrip tot uitdrukking gebracht in art. 6 Besluit IB 1941, de 
totaalwinstbepaling.370 Fiscale jaarwinsten kunnen weliswaar formeelrechtelijk definitief 
zijn vastgesteld, in het licht van het totaalwinstbeginsel hebben de jaarwinsten slechts als 
voorschot te gelden. Wettelijk zou dit voorschotkarakter van de jaarwinsten volgens Brüll 
erkend zijn door de regeling der verliescompensatie.371 Een beperkte termijn voor verlies-
compensatie vormt in dit kader dan ook een inbreuk op het wettelijke systeem van het 
totaalwinstbeginsel. Daarmee moet naar de mening van Brüll iedere poging van belasting-
plichtigen om zonder de bepalingen van de jaarwinst te schenden het ontstaan van niet-
compensabele verliezen te vermijden in overeenstemming met de strekking van het 
totale fiscale winstbegrip worden aangemerkt en elke wetsinterpretatie die hen hierbij de 
helpende hand biedt, als beginselrechtelijk juist. Naar de mening van Brüll is er wetssys-
tematisch en beginselrechtelijk weinig tegen de handel in lege nv’s in te brengen en hij 
acht een beroep op het leerstuk van richtige heffing en/of wetsontduiking weinig kans-
rijk.
Ook andere auteurs hebben geageerd tegen het ten onrechte bestempelen van de handel 
in verlieslichamen als misbruik, bijvoorbeeld Van Soest.372 Van Soest betoogde dat de ven-
nootschapsbelasting nu eenmaal een belasting is van het juridische lichaam, die naar haar 
aard geheel los staat van de resultaten die bepaalde natuurlijke personen door hun aan-
deelhouderschap in dit lichaam bereiken. Naar zijn mening zal niemand aan misbruik 
denken als de algemene vergadering van aandeelhouders, in de situatie dat een bepaald 
bedrijf geen uitzicht meer biedt, besluit op een andere werkzaamheid over te schakelen 
en daarbij rekening houdt met de mogelijkheid de in die andere werkzaamheid te maken 
winsten fiscaal te compenseren met de oude, nog aanwezige verliezen. En al evenmin zou 
er misbruik zijn als die aandeelhouder vervolgens een koper voor zijn aandelen vindt, 
aldus Van Soest. Het valt dan naar de mening van Van Soest ook moeilijk in te zien 
waarom er dan wel misbruik aanwezig wordt geacht als iemand die voornemens is een 
bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap te gaan uitoefenen, om zich oprich-
tingskosten (en wellicht ook oprichtingstijd) te besparen een lege vennootschap over-
neemt, ook al zouden er in die vennootschap oude verliezen aanwezig zijn.373

Voorts kan worden gewezen op Hofstra, die constateerde dat een maatregel tegen de han-
del in verlieslichamen in strijd was met de strekking van de vennootschapsbelasting. Vide 
zijn annotatie bij de uitspraak van Hof Leeuwarden van 27 februari 1967, nr. 12/67, 
BNB 1968/54. Hofstra betoogde dat bij de strijd van de fiscus tegen de nv met een verreken-
baar verlies de structuur van de vennootschapsbelasting, zoals zij nu eenmaal is, herhaal-
delijk over het hoofd wordt gezien. In afwezigheid van een wettelijke bepaling tegen de 
handel in verlieslichamen is de conclusie onaantastbaar dat verliezen van een nv beschik-
baar zijn voor verrekening, ook indien de nv een tijdlang niets zou hebben gedaan en ook 
indien verandering zou zijn ingetreden in de persoon van de aandeelhouders, die immers 
in dit opzicht irrelevant zijn.374 Al met al werd een beroep van de fiscus op het leerstuk 
van richtige heffing en/of fraus legis in de literatuur niet erg kansrijk geacht. Voor zover 
bekend, is de fiscus ook nimmer een procedure gestart tegen de handel in verlieslichamen 
waarbij deze middelen (succesvol) zijn toegepast.
De kern van de kritiek in de literatuur (vóór de inwerkingtreding van de Wet VPB 1969) 
richt zich derhalve – bij afwezigheid van een wettelijke bepaling die zich verzet tegen de 

370 Thans art. 3.8 Wet IB 2001.
371 Deze voorschottheorie is later ook verdedigd door onder meer F.H.M. Grapperhaus, ‘In de tijd 

beperkte verliescompensatie is uit de tijd’, WFR 1978/1073.
372 A.J. van Soest, ‘Lege naamloze vennootschappen met verrekenbare verliezen’, De NV, juni 1962.
373 Zie in gelijke zin H.J. Hellema in zijn annotatie onder HR 26 juni 1963, nr. 14.980, BNB 1963/292.
374 In deze zin ook, van meer recente datum, E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de han-

del in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/
1532. Heithuis is eveneens van mening is dat de vennootschapsbelasting nu eenmaal een belas-
ting is van lichamen, ongeacht hun achterliggende aandeelhouders. In dit uitgangspunt past het 
naar de mening van Heithuis dan niet om op een incidenteel onderdeel, te weten verliesverreke-
ning, opeens wel rekening te houden met de achterliggende aandeelhouders.
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handel in verlieslichamen – met name op het ten onrechte bestempelen van de handel in 
verlieslichamen als misbruik. De structuur van de vennootschapsbelasting brengt nu een-
maal met zich mee dat de oude aandeelhouders van een verlieslichaam de compensabele 
verliezen van het verlieslichaam nog op enigerlei wijze te gelde kunnen maken. De keer-
zijde dat de nieuwe aandeelhouders in het verlieslichaam gedurende enige tijd winsten 
onbelast kunnen realiseren, vloeit eveneens onherroepelijk voort uit het systeem van de 
vennootschapsbelasting, gebaseerd op het totaalwinstbeginsel.375

Hoewel het vorenstaande uiteraard in theoretisch opzicht volstrekt juist is, verdient de 
ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen toch iets meer diepgang. 
Immers, de vraag of al dan niet sprake is van misbruik van of, zo men wil, ongewenste 
handel in verlieslichamen, is mede afhankelijk van het vertrekpunt dat men kiest. Een 
genuanceerd standpunt kan worden gevonden bij Giele.376 Giele betoogt dat bij de beoor-
deling van situaties die betrekking hebben op de handel in verlieslichamen verschillende 
vertrekpunten kunnen worden gekozen, namelijk:
1. de redenen waarom de wetgever de verliescompensatie heeft beperkt;
2. de neutraliteit die moet bestaan tussen de persoonlijke onderneming en de onderne-

ming die in de nv-vorm wordt gedreven;
3. de oorspronkelijke aandeelhouder van de verlies-nv die nog iets van zijn verliezen goed 

kan maken bij verkoop;
4. praktische redenen: de fiscus heeft de strijd tegen de verlies-nv verloren en zou het 

benutten van deze verliezen eenvoudiger moeten maken.

Het derde en vierde vertrekpunt behoeven naar mijn mening geen nadere toelichting 
(meer). Het derde vertrekpunt is hiervoor al besproken.377 Het vierde vertrekpunt hangt 
vooral samen met de eveneens hiervoor besproken problematiek van de winstoverheve-
ling. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 4.2.1. Ten aanzien van het eerste vertrekpunt geldt 
dat evident is dat een beperkte termijn van verliesverrekening in strijd is met het totaal-
winstbeginsel.378 Een argument ten faveure van een beperkte termijn van verliescompen-
satie dat in het verleden vaak werd gebruikt, was dat de verliezen na enige tijd minder 
gevoeld zouden worden (verjaring). Dat dan toch de mogelijkheid wordt geboden om via 
de overdracht van aandelen in een verlieslichaam alsnog gebruik te maken van deze ver-
liezen, lijkt in strijd met dit uitgangspunt van de wetgever en de daarmee samenhangende 
argumenten voor een beperkte termijn van verliescompensatie.
Ten aanzien van het tweede vertrekpunt kan het volgende worden opgemerkt. Verliezen 
voor een IB-ondernemer zijn niet overdraagbaar. Deze verliezen kunnen echter wel wor-
den verrekend met overige inkomensbestanddelen van het inkomen van de belasting-
plichtige.379 Ook wanneer de belastingplichtige een nieuwe onderneming zou starten, 
zijn de verliezen van de oude onderneming in principe nog beschikbaar voor verrekening 
met positieve resultaten van de nieuwe onderneming. De verliezen kunnen echter niet 
worden overgedragen aan een andere belastingplichtige.380 Voor belastingplichtigen die 
hun onderneming uitoefenen via een besloten vennootschap, geldt in beginsel hetzelfde. 
Verliezen van een onderneming kunnen worden verrekend met winsten van andersoor-
tige activiteiten dan wel een nieuwe onderneming die nadien wordt opgestart. Omdat de 
aandelen in de verliesvennootschap wel degelijk kunnen worden overgedragen aan een 

375 Zie voor gelijksoortige opvattingen ook H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, 
WFR 1979/5400, p. 297 en J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e druk, Kluwer, Deventer 
2003, p. 102.

376 J.F.M. Giele, ‘Het overlaten van winst aan een verlies-n.v.’, WFR 1968/2.
377 Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215 en 

meer recent de column van L.G.M. Stevens in Het Financieele Dagblad van 20 januari 2011, ‘Schaf de 
complexe regels voor verlies-bv’s af’.

378 Zie paragraaf 3.3.1.2.
379 Thans voor zover dit inkomen wordt genoten in box 1 van de Wet IB 2001.
380 Ik laat de mogelijkheid om verliezen over te dragen als gevolg van het opteren voor fiscaal part-

nerschap ex art. 1.2 Wet IB 2001 hier verder buiten beschouwing.
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nieuwe aandeelhouder, noopt het verschil in wezen tussen de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting tot een bepaling die de overdracht van verliezen verhindert. Op 
deze wijze zou daarmee kunnen worden bewerkstelligd dat de verliezen in beide situaties 
zo veel mogelijk op dezelfde wijze worden behandeld. Hierbij kan dan echter de vraag 
worden gesteld wat er op tegen is om verliezen wel te verrekenen met de positieve resul-
taten van een nieuwe onderneming van dezelfde aandeelhouder, maar niet met de posi-
tieve resultaten van een nieuwe onderneming van een nieuwe aandeelhouder.381 Dit laat-
ste argument hangt overigens nauw samen met het derde vertrekpunt.
Aldus beschouwd kunnen er ten aanzien van de handel in verlieslichamen verscheidene 
vertrekpunten worden gekozen. Het behoeft geen betoog dat, hoewel voor het tweede ver-
trekpunt wel iets valt te zeggen, de structuur van de vennootschapsbelasting met zich 
meebrengt dat verlieslichamen in beginsel zouden moeten kunnen worden overgedragen 
aan nieuwe aandeelhouders waarbij de aanwezige verliezen verrekenbaar zouden moeten 
blijven. Daarnaast kan er vanuit de zijde van de fiscus begrip voor worden opgebracht, 
hoewel wetssystematisch wellicht onjuist, dat een dam wordt opgeworpen tegen het 
benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De fiscaaltechnische 
(theoretische) zuiverheid verliest het in dezen van de politieke realiteit van de wetgeving 
en het daarmee gepaard gaande budgettaire belang.382 Het wekt dan ook geen verbazing 
dat de wetgever na de onsuccesvolle bestrijding van het gebruik van lege verliesvennoot-
schappen met behulp van de hiervoor genoemde resolutie is overgegaan tot de wettelijke 
bepaling tegen de handel in de verlieslichamen, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Het 
gebruikmaken van compensabele verliezen van lege vennootschappen is tijdens de parle-
mentaire behandeling van deze bepaling door de wetgever dan ook steeds als misbruik 
bestempeld, al is het woord ‘misbruik’ nadien enigszins afgezwakt tot ‘ongewenst 
gebruik’.383

De fiscale wetgever dient bij de invoering van een bepaalde maatregel zorgvuldig alle 
belangen af te wegen. Theoretisch kunnen er weliswaar bezwaren worden aangedragen 
tegen het ingrijpen in de verliesverrekening op aandeelhoudersniveau, bezwaren die ove-
rigens ook enigszins genuanceerd dienen te worden (zie hiervóór), maar een zorgvuldige 
afweging van alle voor de wetgever relevante belangen leidt er eveneens toe dat begrip 
kan worden opgebracht voor de invoering van een maatregel tegen de ongewenste handel 
in verliezen. Hierbij dient naar mijn mening echter wel de vraag te worden beantwoord 
of de huidige regeling voldoet aan de door mij in hoofdstuk 1 gekozen kwaliteitseisen. 
Met andere woorden: is er niet een andere dan wel meer proportionele maatregel denk-
baar? Deze vraag komt in hoofdstuk 7 aan de orde.

4.3.2.2 Van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar art. 20a Wet VPB 1969
In het wetsontwerp ‘Vennootschapsbelasting 1960’ werd voor het eerst een wettelijke 
bepaling tegen de handel in verlieslichamen opgenomen. Dit betrof art. 19, lid 6, Ontwerp 
Wet VPB 1960. Uiteindelijk is deze bepaling door vernummering als art. 20, lid 5, Wet 

381 Overigens is dit vanuit het oogpunt van gelijkstelling met de IB-ondernemer weer wel een logisch 
uitgangspunt.

382 Antimisbruikwetgeving in het belastingrecht is immers (doorgaans per definitie) ingegeven door 
het achterliggende budgettaire belang.

383 Zie Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21. Staatssecretaris van Financiën Grapperhaus: ‘Ik 
wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar 
recht de gelegenheid laat dat iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik 
niet degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de bedoeling van 
de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een verlies dat hij zelf niet heeft geleden 
in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze 
wet daartegen een dam op te werpen.’ Handelingen II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969. 
Zie ook hierna.
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VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden. De memorie van toelichting was vrij 
summier over de achtergrond van de voorgestelde maatregel:384

‘De bepaling van het zesde lid van artikel 19 is ingegeven door de noodzaak een dam op te 
werpen tegen het sinds de verruiming van de compensatietermijn in 1953 ingeslopen mis-
bruik van het verhandelen van lege vennootschappen louter om derden te doen profiteren 
van een in zulk een vennootschap nog aanwezig verrekenbaar verlies.’

Tijdens de parlementaire behandeling bleek echter te meer dat de wetgever hoe dan ook 
een bepaling wilde invoeren die evident misbruik van nog aanwezige compensabele ver-
liezen zou bestrijden. In de memorie van antwoord werd door de toenmalige staatssecre-
taris Van den Berge opgemerkt, dat de strekking van de vennootschapsbelasting toch is 
de ondernemingen die in nv-vorm worden gedreven aan een belasting te onderwerpen.385 
Indien een onderneming is gestaakt, is de taak waarvoor de vennootschap is opgericht vol-
bracht en is er gerede aanleiding om fiscaal het einde van de vennootschap aan te nemen. 
Zo ver wilde de wetgever echter niet gaan, omdat uit billijkheidsoverwegingen de oude 
aandeelhouders moesten worden ontzien. Wel diende er naar de mening van de wetgever 
een maatregel te komen om excessen tegen te gaan, namelijk in die gevallen, waarin 
ondanks het formele voortbestaan van de rechtspersoon het feitelijke einde van de oude 
bedrijfsuitoefening en het feitelijke begin van een nieuwe bedrijfsuitoefening in deze ven-
nootschapsvorm scherp werden gemarkeerd door de overdracht van alle of nagenoeg alle 
aandelen aan buitenstaanders. De vraag of de handel in ‘lege’ nv’s wel als misbruik diende 
te worden bestempeld, kwam ook hier weer aan de orde. Voor zover de handel in verlies-
vennootschappen in wezen als handel in fiscale verliezen moet worden aangemerkt, was 
de staatssecretaris van Financiën van mening dat dit indruist tegen de strekking van de 
vennootschapsbelasting. De regeling doet niet meer dan het aantasten van een construc-
tie die uitsluitend is gericht op het ontlopen van vennootschapsbelasting.
De voorgestelde maatregel leidde tot veel kritiek tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel. De kern van de kritiek was eigenlijk een voortzetting van de kritiek 
zoals deze werd geuit naar aanleiding van het publiceren van de resolutie van de staatsse-
cretaris van Financiën van 13 maart 1962 (zie hiervóór) en kwam erop neer dat de voorge-
stelde bepaling in flagrante strijd was met de structuur van de vennootschapsbelasting, 
zoals wij deze nu eenmaal kennen. Deze structuur is gebaseerd op de heffing van licha-
men en houdt geenszins rekening met de achterliggende aandeelhouders van dat 
lichaam. Ook werd de wetgever verweten dat met de voorgestelde maatregel op ongeoor-
loofde wijze werd geprofiteerd van verliezen van de vroegere aandeelhouder, te meer nu 
een verruiming van de achterwaartse verliescompensatie van één jaar naar vijf jaar werd 
afgewezen.386

Ook in de literatuur werd opnieuw veel kritiek geuit op de voorgestelde bepaling. Zo con-
stateert Van Soest dat niet alleen de beperkte verliescompensatie van het Ontwerp Wet 
vennootschapsbelasting 1960 een inbreuk is op het totaalwinstbegrip, maar ook de voor-
gestelde maatregel tegen de handel in verlieslichamen.387 Naar de mening van Van Soest 
mist de voorgestelde regeling dan ook overtuigingskracht en beoogt de voorgestelde 
maatregel een verklaring van vermoedelijk overlijden af te geven en daarmee de gevolgen 
van de juridische basis aan te tasten. De nv die haar onderneming staakt, gaat door het 
staken immers niet teniet.

384 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 2 en nr. 3, p. 21. Zoals bekend heeft de parlementaire 
behandeling van het Ontwerp Wet VPB 1960 vele jaren geduurd, mede als gevolg van kabinets-
wisselingen. Art. 19, lid 6 is hierbij diverse malen vernummerd uiteindelijk als art. 20, lid 5, 
Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden. Inhoudelijk zijn in de loop der tijd ook 
enige wijzigingen opgetreden die verderop worden behandeld.

385 Kamerstukken II, 1962-1963, 6000, nr. 9, p. 28 e.v.
386 Kamerstukken II, 1961-1962, 6000, nr. 6, p. 18.
387 C. van Soest, ‘De naamloze vennootschap en haar compensabele verliezen’, MAB 1966, p. 121 e.v.
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Verburg merkt op dat niet alleen dient te worden gekeken naar het feit dat de vennoot-
schapsbelasting een heffing is van lichamen ongeacht de aandeelhouders, maar dat deze 
formele benadering op zichzelf niet voldoende is om onder alle omstandigheden buiten 
kijf te achten dat hier sprake zou zijn van een normaal gebruik van toelaatbare middelen 
om belasting te ontgaan.388 Het hangt er naar zijn mening maar helemaal van af op welke 
wijze men de aanspraak op verliescompensatie heeft verworven. Daarnaast is Verburg van 
mening dat de wetgever verzuimd heeft de voorgestelde bepaling mede te baseren op het 
(voorgestelde) civiele recht, op grond waarvan aan het openbaar ministerie de bevoegd-
heid werd gegeven om een vennootschap te ontbinden, wanneer het doel van de vennoot-
schap, door een gebrek aan baten, niet kan worden bereikt. Dit vindt hij een gemiste kans.

Lancée constateerde dat de zeer stellige presentatie van de vennootschapsbelasting als een 
objectheffing op ondernemingen in plaats van een subjectieve heffing van rechtsperso-
nen en andere lichamen destijds velen met de ogen deed knipperen.389 Ook acht hij het 
bijzonder dat de wetgever gemakkelijk akkoord is gegaan met een bepaling waarvan de 
wetgever nota bene zelf constateert dat deze in strijd is met de structuur van de vennoot-
schapsbelasting. In dit kader wordt verwezen naar de opmerking van staatssecretaris van 
Financiën Grapperhaus tijdens de (latere) mondelinge behandeling van het wetsvoor-
stel:390

‘Ik zou willen opmerken dat de structuur niet over het hoofd wordt gezien. Wij doen doel-
bewust iets, dat niet past in de structuur van de vennootschapsbelasting. Dat erken ik. Maar 
wat is de achterliggende oorzaak daarvan? Die ligt hierin, dat toch niet aanvaardbaar is 
dat degenen die in werkelijkheid zelf geen verliezen hebben geleden, gebruik zouden kunnen 
maken van een verliescompensatie, iets, waardoor zij niet op een billijke wijze bijdragen aan 
de lasten van het overheidsapparaat. Dat is het uitgangspunt. Dat is naar mijn gevoelen 
niet acceptabel in deze rechtsstaat. Ik wil daarbij niet het woord “misbruik” in de mond 
nemen. Dat vind ik niet juist. Wanneer de overheid door haar recht de gelegenheid laat dat 
iemand op oneigenlijke wijze gebruik maakt van bepaalde rechtsregels, dan wil ik niet 
degene zijn die daarvoor het woord “misbruik” gebruikt. Ik wil wel zeggen, dat het niet de 
bedoeling van de wetgever is dat iemand, door middel van aankoop van een verlies-n.v. een 
verlies dat hij zelf niet heeft geleden in mindering brengt op zijn belastbare winst. Ik geloof 
dat ik de plicht heb, bij het tot stand brengen van deze wet daartegen een dam op te werpen. 
(...) Ik heb ook erkend dat het een inbreuk op de structuur is, maar in de afweging – aan de 
ene kant de inbreuk op de structuur van de vennootschapsbelasting, en aan de andere kant 
de vermindering van belastbare winsten met verliezen via aankoop van een verlies-n.v., ver-
liezen welke de belastingplichtige dus niet zelf heeft geleden – gaat mijn keuze heel duidelijk 
ernaar uit, dat ik dan maar de inbreuk op de structuur van de belasting accepteer ter wille 
van het betere goed dat onze rechtsorde (...) niet wordt gestoord doordat iemand die een 
belastbare winst maakt daarover geen belasting betaalt.’

Haaks op de mening van Lancée staat de visie van Van Brunschot. Van Brunschot is een 
van de weinige auteurs die art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet strijdig acht met de struc-
tuur van de vennootschapsbelasting.391 Naar zijn mening dient de structuur van de ven-
nootschapsbelasting in samenhang te worden bezien met de structuur van de inkomsten-
belasting. De vraag of de vennootschapsbelasting is te kenschetsen als een objectheffing 
op ondernemingen versus een subjectieve belasting van lichamen is naar zijn mening 
slechts een woordenspel. De strekking van de vennootschapsbelasting kan naar de 
mening van Van Brunschot worden weergegeven door de volgende formule: De vennoot-

388 Zie o.a. J. Verburg, ‘De controverse rondom de lege n.v.’, WFR 1967/4857.
389 L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie’, De NV, februari 1970, 

p. 173 e.v.
390 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, 65e vergadering, 11 juni 1969.
391 F.W.G.M. van Brunschot, ‘De N.V. met gestaakte onderneming en haar verliescompensatie, bezien 

vanuit de inkomstenbelasting’, De NV, maart 1971, p. 213.
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schapsbelasting is een belasting van lichamen; lichamen zijn alle ondernemingen die niet 
rechtstreeks voor rekening van natuurlijke personen worden gedreven. Daarmee is de 
vennootschapsbelasting naar zijn mening een aanvulling op de inkomstenbelasting, voor 
zover ondernemingen niet worden belast in de inkomstenbelasting. Het algemene uit-
gangspunt is naar de mening van Van Brunschot in beide gevallen (inkomstenbelasting 
versus vennootschapsbelasting) dat de verliescompensatie eindigt bij het einde van de 
belastingplicht en dat zij niet overdraagbaar is. Hieruit vloeit dan voort dat de verliescom-
pensatie bij het staken van de onderneming in principe zou moeten eindigen, tenzij uit 
het verschil in wezen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon het tegendeel 
zou voortvloeien. In wezen staat Van Brunschot een soort eindafrekening voor bij het 
einde van de onderneming. Vanuit het billijkheidsaspect jegens de aandeelhouders, zou 
echter het behoud van de verliescompensatie beperkt kunnen blijven tot de gerechtigden 
tot de gestaakte onderneming.392

Tot slot kan nog worden gewezen op de visie van Van Soest en Bierlaagh.393 Van Soest en 
Bierlaagh zijn geen voorstander van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Naar hun mening 
is er niet alleen het formalisme, dat de vennootschapsbelasting rechtspersonen belast, 
maar is er ook in de continuïteit van een naamloze vennootschap, waarbij in haar constel-
latie niets gelijk is gebleven dan haar aandelen – de onderneming is immers gestaakt en 
de aandeelhouders zijn vervangen – toch wel een zeer duidelijke breuk. Toch zien zij geen 
goede grond voor het wetsvoorstel, maar dan meer vanuit het gegeven dat de Wet 
VPB 1969 (onder meer) geen onbeperkte verliescompensatie kent dan vanuit de ‘inbreuk-
gedachte’ op de subjectieve belastingplicht. Aldus kan in dergelijke situaties meer belas-
ting betaald zijn dan met de strekking van de belasting in overeenstemming is.
Zoals uit de hiervoor aangehaalde passage van staatssecretaris Grapperhaus is gebleken, 
vond de wetgever het noodzakelijk om – ondanks de fundamentele kritiek vanuit de 
wetenschap die zijn weerklank vond tijdens de parlementaire behandeling – de maatregel 
door te zetten. Een inbreuk op het systeem der belasting is naar de mening van de staats-
secretaris verantwoord, vooral in verband met de gelijkheid tegenover andere vennoot-
schappen die over de gemaakte winst wél belasting betalen.394 Uiteindelijk is art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969, als onderdeel van een geheel herziene vennootschapsbelasting, per 
1 januari 1970 in werking getreden.
Reeds bij de totstandkoming van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, was gebleken dat de 
bepaling in de praktijk niet in alle gevallen voldeed. Van Soest en Bierlaagh hadden in hun 
artikel niet alleen kritiek uitgeoefend op de maatregel, maar ook een aantal knelpunten 
gesignaleerd, onder meer dat interne aandeelhoudersoverdrachten in beginsel niet 
geraakt zouden worden door de bepaling.395 Blijkens de parlementaire behandeling was 
dit overigens uitdrukkelijk beoogd.396 Daarnaast bepaalde de Hoge Raad dat art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing was op vennootschappen die uitsluitend beleg-

392 Van Brunschot is overigens van mening dat ten aanzien van de aandeelhouder/belegger in prin-
cipe geen gunstiger regime zou moeten gelden dan voor andere beleggers.

393 J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen 
over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 161 e.v.

394 Vgl. het antwoord van staatssecretaris Grapperhaus op vraag 74 in de nadere memorie van ant-
woord, Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30 e.v. Uiteindelijk werd geen amendement 
ingediend tegen de voorgestelde bepaling. Ook het amendement van de heer Peijenburg, Kamer-
stukken II, 1968-1969, nr. 6000, nr. 35, dat pleitte voor een verruimde termijn van achterwaartse 
verliesverrekening van vijf jaar, werd ingetrokken, omdat staatssecretaris Grapperhaus de voor-
gestelde regeling van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 versoepelde door de woorden ‘geheel of 
nagenoeg geheel’ te vervangen door: ‘hoofdzakelijk’.

395 J. van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen 
over de leegte heen’, De NV, december 1968, p. 164.

396 Zie onder meer het antwoord van staatssecretaris Grapperhaus op vraag 74 in de nadere memorie 
van antwoord, Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30 e.v.
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gingsactiviteiten hadden verricht (zie onder meer het arrest van de Hoge Raad van 
9 november 1994397). In hoofdstuk 5 wordt hier uitvoeriger bij stilgestaan.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ter verruiming van de voor-
waartse verliescompensatie van acht jaar naar onbeperkt (deze verruiming is per 1 januari 
1995 tot wet verheven), is de mogelijke aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969 aan de orde geweest. Staatssecretaris van Financiën Vermeend wilde echter 
vooralsnog geen actie ondernemen uit angst voor een regeling die overkill zou bevat-
ten.398 Hij stelde wel voor om in de toekomst nader van gedachten te wisselen over de 
invulling en aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.399 Vervolgens wordt in 
het persbericht bij het op 25 juni 1999 verschenen rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e 
eeuw’400 aangekondigd dat art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 zou worden aangescherpt. 
Uiteindelijk wordt op 27 juni 2000 een wetsvoorstel ingediend, dat heeft geleid tot een 
geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969.401

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is een fundamentele beschou-
wing van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen achterwege gebleven. Kenne-
lijk was men sinds de invoering van art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 zo vertrouwd 
geraakt met een bepaling tegen de handel in verlieslichamen, dat men het weinig zinvol 
achtte deze discussie opnieuw te voeren. Ook de wetenschap hield zich ten aanzien van 
de fundamentele uitgangspunten van de voorgestelde maatregel op de vlakte, met uitzon-
dering van wellicht Stevens.402 Slechts de Raad van State ging fundamenteel in op het 
voorgestelde art. 20a, Wet VPB 1969.403 De Raad van State poogde, evenals als destijds Van 
Brunschot, een vergelijk te trekken met de onderneming in de inkomstenbelasting:

‘(...) Naar het oordeel van de Raad dient de uitsluiting van de verliescompensatie in een rui-
mer verband te worden bezien. De vennootschapsbelastingheffing kent als afrekenmoment 
de liquidatie van de vennootschap; bij liquidatie van de vennootschap wordt zowel in de 
vennootschapsbelastingsfeer als in de inkomstenbelastingsfeer (fiscaal) afgerekend. De 
inkomstenbelastingheffing kent bij winst uit onderneming als afrekenmoment het staken 
van de onderneming; het overlijden van de ondernemer wordt fictief als staking aange-
merkt. Het uiteenlopen van deze afrekenmomenten roept spanningen op. De onderneming 
die in de vennootschapsvorm wordt gedreven, is in het voordeel omdat going concern (fis-
caal) niet behoeft te worden afgerekend bij het overlijden van de eigenaar (de aandeelhou-
der). De druk om dit verschil tussen de BV en eenmanszaak te verkleinen, wordt onder meer 
gevonden in het pleidooi voor de verruiming van de doorschuiffaciliteiten waardoor ook in 
de inkomstenbelastingsfeer het afrekenmoment naar een later tijdstip wordt verschoven. 
Anderzijds wordt het afrekenmoment in de vennootschapsbelastingsfeer “naar voren” 
gehaald bij vrees voor oneigenlijk gebruik; de uitsluiting van de verliescompensatie.
Fiscale neutraliteit van rechtsvorm zou een stap naderbij komen indien ook voor de vennoot-
schapsbelastingheffing als afrekenmoment de staking van de onderneming zou gelden. Bij 
die staking zou zowel in de vennootschapsbelastingsfeer als in de inkomstenbelastingsfeer 
(aanmerkelijk belang) afgerekend dienen te worden. De tariefstelling in de Wet IB 2001 
maakt dit mogelijk, aangezien de gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting over 
de winst van de vennootschap en de aanmerkelijkbelangheffing over de nettowinst bij de 
aandeelhouder globaal in evenwicht is met de inkomstenbelastingheffing over de winst uit 

397 HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20.
398 In hoofdstuk 5 zal echter blijken dat de uiteindelijk ingevoerde bepaling op vele plekken een 

zekere mate van overkill bevat.
399 Kamerstukken II, 1994-1995, 23 942, nr. 9, p. 46.
400 Persbericht Ministerie van Financiën van 25 juni 1999 naar aanleiding van het rapport ‘Belastin-

gen bedrijfsleven 21e eeuw, versterking en dynamisering van het ondernemerschap’, V-N 1999/
30.3.

401 Wet van 14 december 2000 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de 
tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001), Stb. 2000, 567.

402 L.G.M. Stevens, Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?, WFR 2000/1215.
403 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 17 e.v.
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onderneming. De stakingsfaciliteiten zijn in de inkomstenbelastingsfeer vervallen met de 
invoering van de Wet IB 2001. Indien bij staking van de onderneming ook in de aanmerke-
lijkbelangsfeer wordt afgerekend, vervalt de thans bestaande mogelijkheid om uitstel van de 
aanmerkelijkbelangheffing door de vennootschap als een beleggingsmaatschappij te laten 
voortbestaan. (...)
Bij de hiervoor geschetste afrekening bij staking, die als fictieve liquidatie kan worden aan-
gemerkt, worden de fiscale reserves zoals de herinvesteringsreserve betrokken en vervalt een 
nog resterend verlies. 
Indien de vennootschap geen onderneming drijft, maar uitsluitend beleggingen bezit, kan 
het afrekenmoment aansluiten bij de wisseling van het aandeelhouderschap. Naar het oor-
deel van de Raad is er door de invoering van de Wet IB 2001 echter dringend reden te bezien 
of het vigerende regime ten aanzien van (belaste en gefacilieerde) beleggingsmaatschappijen 
nog passend is. 
De Raad adviseert de uitsluiting van verliescompensatie in de vennootschapsbelastingsfeer 
te blijven binden aan en uit te breiden tot alle gevallen van staking van onderneming en 
daarbij tevens de afrekening in de aanmerkelijkbelangsfeer te betrekken.’

De Raad van State stelde overigens wel voor een uitzondering te maken voor gevallen 
waarbij sprake was van een doorstart. De op dat moment geldende bepaling van art. 20, 
lid 5 (oud), Wet VPB 1969 stond verliesverrekening bij een dergelijke doorstart door de zit-
tende aandeelhouders namelijk eveneens toe, en een dergelijke maatregel zou naar de 
mening van de Raad van State behouden moeten blijven met behulp van een doorschuif-
faciliteit, aangezien dit aspect onmiskenbaar de economische dynamiek versterkt en 
ertoe leidt dat ondernemers bereid zullen zijn grotere ondernemersrisico’s te nemen.404

De wetgever had echter bezwaren tegen een dergelijke, ook overigens gecompliceerde, 
regeling. De voorgestelde regeling kon namelijk administratief als zeer complex worden 
gekenschetst, bijvoorbeeld in de situatie van een houdstermaatschappij met verschillende 
dochtermaatschappijen, waarbij door een van de dochtermaatschappijen de onderne-
ming wordt gestaakt. Naar de mening van de wetgever werd met het voorgestelde art. 20a 
Wet VPB 1969 dan ook bewust niet getracht gelijkheid te creëren tussen de afrekenmo-
menten in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, maar wordt beoogd de 
handel in verlieslichamen te voorkomen.405 Gesteld kan worden dat de Raad van State 
opnieuw heeft getracht – om met de woorden van Van Soest te spreken – een verklaring 
van vermoedelijk overlijden af te geven voor vennootschappen waarvan de activiteiten 
zijn gestaakt.

4.4 DE STRUCTUUR VAN ART. 20A WET VPB 1969

Art. 20a Wet VPB 1969 is, zoals vermeld, de vervanger van het tegelijkertijd met de invoe-
ring van de Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 geïntroduceerde art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969. Voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 is het mijns inziens goed om 
kort stil te staan bij de belangrijkste knelpunten van deze bepaling. Art. 20a Wet VPB 1969 
kent echter ook zijn eigen knelpunten, niet in de laatste plaats vanwege de gebrekkige 
parlementaire behandeling die heeft plaatsgevonden in het kielzog van de enorme wetge-
vende operatie van de Wet IB 2001 en de Wet ondernemerspakket 2001.406 Een bespre-
king van deze parlementaire behandeling is een absolute noodzaak om art. 20a Wet VPB 

404 Vgl. M.H.M. van Oers, ‘De doorstart van een NV/BV bij insolventie’, FM 121, Kluwer, Deventer 
2007, p. 261 e.v. die van mening is dat art. 20a Wet VPB 1969 geen belemmering hoeft te vormen 
bij een doorstart, omdat voldaan zal zijn aan de beleggings- en activiteitentoetsen. Slechts indien 
het lichaam daadwerkelijk ophoudt te bestaan en vervolgens een doorstart plaatsvindt, vormt 
art. 20a Wet VPB 1969 een belemmering.

405 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 19 e.v.
406 Wet van 11 mei 2000, Stb. 215 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingher-

ziening 2001) en de wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567 houdende wijziging van enkele 
belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet 
ondernemerspakket 2001).
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1969 goed te kunnen doorgronden. Hierbij komen dan ook duidelijk de verschillen tussen 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten opzichte van art. 20a Wet VPB 1969 naar voren.

4.4.1 De knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969

In het wetsontwerp ‘Vennootschapsbelasting 1960’ werd voor het eerst een wettelijke 
bepaling tegen de handel in verlieslichamen opgenomen, art. 19, lid 6, Ontwerp Wet 
VPB 1960. Uiteindelijk is deze bepaling door vernummering als art. 20, lid 5, Wet 
VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden.407 De memorie van toelichting was vrij 
summier over de achtergrond van de voorgestelde maatregel:408

‘De bepaling van het zesde lid van art. 19 is ingegeven door de noodzaak een dam op te wer-
pen tegen het sinds de verruiming van de compensatietermijn in 1953 ingeslopen misbruik 
van het verhandelen van lege vennootschappen louter om derden te doen profiteren van een 
in zulk een vennootschap nog aanwezig verrekenbaar verlies.’

De noodzaak van een dergelijke bepaling was gelegen in de onsuccesvolle strijd van de fis-
cus tegen de handel in verlieslichamen. Zie onder andere HR 31 december 1958, 
nr. 13.747, BNB 1959/64 en de daarop volgende resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, 
BNB 1962/206, die in paragraaf 4.3.2.1 uitgebreid aan bod zijn gekomen. Art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 (tekst 2000) luidde als volgt:

‘5. Verliezen van een lichaam dat zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt 
worden niet verrekend met winsten van volgende jaren tenzij deze winsten hoofdzakelijk ten 
goede kunnen komen aan de natuurlijke personen die onmiddellijk of middellijk aandeel-
houder, lid, deelnemer of deelgerechtigde waren het op tijdstip waarop het lichaam zijn 
onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt dan wel aan hun rechtsopvolgers 
krachtens huwelijksvermogensrecht. Ten aanzien van een lichaam dat een onderneming is 
aangevangen, is met betrekking tot de verrekening van verliezen uit die onderneming met 
winsten van voorafgaande jaren de eerste volzin van overeenkomstige toepassing.’

Uit diverse jurisprudentie was gebleken dat deze bepaling in de praktijk niet voldeed. 
Toch heeft het nog relatief lang geduurd voordat er actie werd ondernomen door de wet-
gever.409 In het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’ worden de knelpunten van 
de regeling helder weergegeven:410

407 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 2. Zoals bekend heeft de parlementaire behandeling 
van het Ontwerp Wet VPB 1960 vele jaren geduurd, mede als gevolg van kabinetswisselingen. 
Art. 19, lid 6 is hierbij diverse malen vernummerd tot het zevende lid (nota van wijziging, Kamer-
stukken II, 1962-1963, 6000, nr. 10, p. 46), het zesde lid (tweede nota van wijziging, 
Kamerstukken II, 1967-1968, 6000, nr. 17, p. 11), het vijfde lid (derde nota van wijziging, Kamer-
stukken II, 1968-1969, 6000, nr. 24 en is uiteindelijk vanwege vernummering als art. 20, lid 5, 
Wet VPB 1969 per 1 januari 1970 in werking getreden.

408 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 21.
409 Tijdens de parlementaire behandeling van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werd in de literatuur 

al geconstateerd dat de bepaling mogelijk niet voldeed. Zie bijvoorbeeld J. van Soest en 
H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen over de leegte 
heen’, De NV, december 1968. In jaren ’80 van de vorige eeuw is diverse malen aan de staatssecre-
taris van Financiën gevraagd of de regeling wel afdoende zou zijn, met name indien sprake was 
van een beleggingsvennootschap. De staatssecretaris vond het echter niet nodig om op dat 
moment nadere actie te ondernemen. Zie onder meer de Vaste Commissie voor Financiën, 
22 november 1989, UCV 2, p. 2 e.v. en Vaste Commissie voor Financiën, 4 december 1989, UCV 4, 
p. 4 e.v. In het wetsvoorstel uit 1994 waarbij de termijn voor voorwaartse verliesverrekening werd 
voorgesteld, werd door de staatssecretaris aangekondigd dat hij bezig was zich te beraden op zijn 
standpunt over art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Dit naar aanleiding van HR 9 november 1994, 
nr. 29.675, BNB 1995/20. Zie Kamerstukken II, 1994-1995, 23 962, nr. 6.

410 Bijlage 2 van het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’, V-N 1999/30.3.
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‘Teneinde handel in – lege – vennootschappen met verliezen tegen te gaan, is een anti-mis-
bruikbepaling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen. Kort gezegd houdt 
deze bepaling in dat het recht op verliescompensatie vervalt voor een lichaam dat na staking 
van zijn onderneming een nieuwe onderneming begint waarvan de winsten hoofdzakelijk 
ten goede komen aan andere aandeelhouders dan de aandeelhouders op het moment van 
staking van de onderneming.

Handel in verliezen
In de praktijk is gesignaleerd dat de anti-misbruikbepaling (artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb) 
op een aantal punten tekort schiet:
1. Mutaties tussen de oorspronkelijke aandeelhouders onderling hebben geen gevolgen voor 
de verliescompensatie. Dit betekent dat een aandeelhouder die slechts een zeer gering per-
centage van de aandelen in een verlieslijdend lichaam bezit, en die na de staking van de 
onderneming de overige aandelen verkrijgt, het recht verwerft op verrekening van alle ver-
liezen. Het ligt voor de hand dit punt op te lossen door in de toekomst ook interne aandeel-
houderswisselingen in de beschouwing te betrekken. Uiteraard gaat het daarbij alleen om 
een substantiële aandeelhouderswisseling, waarbij wisselingen tussen aandeelhouders die 
kunnen worden aangemerkt als verbonden lichamen buiten beschouwing blijven.
2. De huidige bepaling heeft geen betrekking op een lichaam dat geen materiële onderne-
ming heeft gedreven. Verliezen uit hoofde van beleggingen zijn daardoor ook na aandeel-
houderswisseling verrekenbaar met winsten uit latere, nieuwe activiteiten. Het ligt voor de 
hand dit punt op te lossen door bij een vennootschap die zich (hoofdzakelijk) bezighoudt met 
beleggen, het recht op verrekening van nog openstaande verliezen te laten vervallen indien 
zich een substantiële aandeelhouderswisseling voordoet.
3. Doordat de huidige bepaling aanknoopt bij de staking van de onderneming, is zij niet of 
moeilijk toepasbaar in situaties waarin de aard of de omvang van de onderneming rond de 
aandeelhouderswisseling substantieel verandert. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan een lichaam met grote verliezen, waarvan de onderneming is gestaakt, en waarin vóór 
de aandeelhouderswisseling een nieuwe activiteit wordt gestart of beleggingen worden 
ingebracht. De verliezen van de oude activiteit worden dan onder nieuwe aandeelhouders 
verrekend met de winsten van de nieuwe activiteit of met de winsten uit de beleggingen. Een 
oplossing hiervoor kan worden gevonden door bij een substantiële aandeelhouderswisseling 
voor het vervallen van het recht op verliesverrekening het criterium staking van de onder-
neming te vervangen door een ander criterium. Te denken valt aan het criterium ‘verande-
ring van de identiteit van de vennootschap’. Met een dergelijk criterium kan handel in ver-
liezen worden voorkomen zonder dat vanuit economisch opzicht wenselijke overdrachten 
(aandeelhouderswisseling die gepaard gaat met voortzetting, reorganisatie of modernise-
ring) in de weg worden gestaan. Bij de identiteit van de vennootschap speelt een aantal 
aspecten een rol, zoals de bedrijfsmiddelen en personeel waarmee de onderneming wordt 
gedreven, de klantenkring, het soort product dat wordt gemaakt, de relatieve omvang van 
de verlieslijdende activiteit etc. Indien een aantal van deze aspecten in stand blijft is er geen 
sprake van een ongewenste verliesverrekening. Een wijziging van de identiteit behoeft voorts 
niet aanwezig te zijn ingeval de producten die door de onderneming worden gemaakt, wor-
den aangepast aan nieuwe economische omstandigheden (wijziging van de markt), of de 
activiteiten worden gemoderniseerd dan wel gereorganiseerd. Voorts speelt het tijdselement 
een rol. Een wijziging van identiteit zal minder snel aanwezig worden geacht naarmate de 
termijn die sinds de aandeelhouderswisseling is verstreken langer is; een onderneming moet 
zich immers kunnen aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
Of er sprake is van een substantiële aandeelhouderswisseling en een voortzetting van acti-
viteiten zal moeten worden getoetst. Deze toetsing vindt plaats op het moment dat de ven-
nootschap de verliezen feitelijk wil verrekenen. Het toetsen van de aandeelhouderswisseling 
is – behalve bij beursfondsen – eenvoudig. Dit is minder eenvoudig ten aanzien van de vraag 
of de identiteit gelijk is gebleven. Teneinde belastingplichtigen zekerheid te geven omtrent 
de verliesverrekening wordt belastingplichtigen de mogelijkheid geboden om op het moment 
dat de aandeelhouderswisseling plaatsvindt, door de fiscus te laten toetsen of de verlieslij-
dende activiteit nog in voldoende mate aanwezig is. Bij de feitelijke verliesverrekening 



Geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 1969 119

wordt de identiteit vergeleken met de identiteit van de onderneming op het moment van 
aandelenoverdracht.’

Ook tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 kwamen de knel-
punten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de orde.411 In de praktijk was gebleken 
dat de regeling op een aantal punten tekort schoot:412

1. De Hoge Raad had reeds diverse malen bepaald dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
niet van toepassing was, indien de belastingplichtige geen materiële onderneming had 
gedreven, maar zich bezighield met beleggen.413 Voor de toepassing van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 was namelijk vereist dat de belastingplichtige zijn onderneming 
had gestaakt en het beleggen van vermogen werd/wordt niet aangemerkt als het drij-
ven van een onderneming, zodat van staking geen sprake kon zijn.

2. In het verlengde van de situaties waarin geen materiële onderneming wordt gedreven, 
ligt de situatie dat de belastingplichtige een materiële onderneming heeft gedreven die 
verlieslijdend was en door hem nog niet was gestaakt, maar in een afgeslankte vorm 
werd voortgezet (duurzame inkrimping). Hierdoor konden de aandelen in een verlies-
lijdend lichaam worden overgedragen en nog enige tijd in afgeslankte vorm door de 
nieuwe aandeelhouders worden voortgezet, waarbij dan tevens nieuwe (beleg-
gings)activiteiten konden worden ingebracht. Het stringente stakingscriterium van 
90% bood hierbij voldoende ruimte om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 buiten toepas-
sing te laten.

3. De regeling was niet van toepassing bij zogeheten interne aandeelhouderswisselin-
gen.414 Hierdoor was het mogelijk dat derden vóór de staking van een onderneming 
een relatief gering belang in de verliesvennootschap namen, waardoor na staking van 
de oorspronkelijke onderneming deze derden de overige aandelen in het verlies-
lichaam konden verwerven, waarbij zij vervolgens konden beschikken over alle aan-
wezige compensabele verliezen.

4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van ven-
nootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de 
winst voor een groot deel wordt behaald met activa die als beleggingsobject kunnen 
worden verhandeld. Bij overdracht zouden de nieuwe aandeelhouders de beschikbare 
verliezen kunnen benutten door de inbreng van soortgelijke activa, waardoor strikt 
genomen geen sprake zou zijn van een andersoortige activiteit, terwijl evenmin sprake 
zou zijn van beleggen.

Op basis van voornoemde bezwaren en knelpunten bleken er in de praktijk voldoende 
mogelijkheden te bestaan om de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te 
omzeilen. Om die reden werd op 27 juni 2000 een wetsvoorstel ingediend dat deze knel-
punten beoogde weg te nemen. Dit wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten 
c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet onderne-

411 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 e.v. Het vierde bezwaar is eerst bij de inhoudelijke 
behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 in de nota naar aanleiding van het verslag naar voren 
gekomen. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 38 en de brief van de staatssecretaris van 
Financiën van 9 februari 2001, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 89c, p. 4.

412 Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voldeed volgens Van Horzen ook niet in de situatie dat een stich-
ting haar onderneming staakte en vervolgens een nieuwe onderneming begon. Alsdan zouden de 
verliezen niet ten goede komen aan natuurlijke personen, aangezien zij geen belang bij de winst 
van de stichting kunnen hebben. Zie F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, 
FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2006, p. 73.

413 Zie onder meer HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20 en HR 29 januari 1997, nr. 31.847, 
BNB 1997/89. Met het arrest HR 23 mei 1979, nr. 19.077, BNB 1979/182 was reeds onduidelijkheid 
ontstaan omtrent de invulling van het ondernemingsbegrip voor de toepassing van art. 20, lid 5 
(oud), Wet VPB 1969. Zie over dit arrest bijvoorbeeld G. Telkamp, ‘Twee artikel 20, vijfde lid, geval-
len. Was deze reparatiewetgeving nodig?’, WFR 1980/77.

414 Zie onder meer HR 28 april 1993, nr. 28.618, BNB 1993/215.
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merspakket 2001)415 voorzag in de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door 
een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. Nadien is art. 20a Wet VPB 1969 op enkele plaat-
sen gewijzigd en aangescherpt, voor het laatst per 1 januari 2011.

4.4.2 De wetsgeschiedenis en totstandkoming van art. 20a Wet VPB 1969

Zoals vermeld is het voor een goed begrip van art. 20a Wet VPB 1969 van wezenlijk belang 
om het verloop van de parlementaire behandeling in ogenschouw te nemen, inclusief het 
commentaar van de Raad van State dat door de wetgever (nagenoeg) geheel ter zijde is 
geschoven (zie hierna). De oorspronkelijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is hierbij bij 
nota van wijziging vervangen door een volledig herzien art. 20a Wet VPB 1969. Deze wij-
ziging was noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke tekst en toelichting veelal tot verschil-
lende uitleg konden leiden. De oorspronkelijke memorie van toelichting werd bij de nota 
van wijziging echter niet ingetrokken. De status van deze memorie van toelichting is hier-
door ongewis. Hoewel ter zake van sommige onderdelen van de oorspronkelijke memorie 
van toelichting naar mijn mening evident is dat deze onderdelen voor het nadien gewij-
zigde art. 20a Wet VPB 1969 niet langer van belang (kunnen) zijn, is dit bij andere onder-
delen van de memorie van toelichting veel minder duidelijk. Uit de tot op heden gepubli-
ceerde jurisprudentie en beleidsbesluiten inzake de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 
kan ik niet anders afleiden dat ook de Hoge Raad en het Ministerie van Financiën worste-
len met deze gebrekkige parlementaire behandeling. Deze gebrekkige parlementaire 
behandeling is ten zeerste te betreuren en zal in voorkomende gevallen ten nadele van de 
belastingplichtige kunnen uitvallen. Dit laatste zal misschien uiteindelijk wel de bedoe-
ling zijn geweest van de regeling van art. 20a Wet VPB 1969, maar mag mijns inziens nim-
mer het gevolg zijn van het gebrekkige wetgevingsproces zelf.

4.4.2.1 Het oorspronkelijke wetsvoorstel 27 209
In deze paragraaf behandel ik het oorspronkelijke wetsvoorstel en dan met name de 
belangrijkste knelpunten van dit wetsvoorstel, omdat dit naar mijn mening van belang is 
voor de interpretatie van het daadwerkelijk ingevoerde art. 20a Wet VPB 1969. De oor-
spronkelijke bepaling van art. 20a Wet VPB 1969, dat negen leden bevatte, was als volgt 
opgebouwd:
• Het eerste lid bevatte de hoofdregel op grond waarvan een wijziging van de uiteinde-

lijke zeggenschap dan wel de uiteindelijke gerechtigdheid in belangrijke mate 
(d.w.z. voor 30% of meer) in beginsel leidde tot verval van de verliesverrekening. De wij-
ziging in de gerechtigdheid diende beoordeeld te worden door een vergelijking te 
maken tussen het einde van het jaar waarin het verlies werd geleden en het einde van 
het jaar waarin de belastbare winst werd behaald.

• Het tweede lid bevatte een uitzondering op het eerste lid op grond waarvan een wijzi-
ging van de directe gerechtigdheid of directe zeggenschap van een dochtermaatschap-
pij niet leidde tot verval van de verliesverrekening indien deze dochtermaatschappij 
deel bleef uitmaken van het concern waarvan zij deel uitmaakte. Voor het begrip ‘con-
cern’ werd verwezen naar het toenmalige art. 15b, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 dat 
weer verwees naar art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969.

• Het derde lid bevatte een uitzondering voor beursvennootschappen en voor wijzigin-
gen die voortvloeiden uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogens-
recht.

• Het vierde lid bevatte een beleggingstoets en activiteitentoets op grond waarvan het 
eerste lid buiten toepassing bleef indien het vermogen van de belastingplichtige niet 
voldoende bestond uit beleggingen en de belastingplichtige geen andersoortige activi-
teiten was aangevangen dan wel had verkregen van een verbonden persoon/lichaam.

415 Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567 houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. in 
verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 
2001).
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• Het vijfde lid bevatte een uitzondering op de activiteitentoets indien de belastingplich-
tige vermogensbestanddelen had verkregen van een verbonden persoon/lichaam in 
het kader van een bedrijfsfusie, juridische fusie/splitsing of binnen een bestaande fis-
cale eenheid.

• Het zesde lid bepaalde dat het eerste lid van overeenkomstige toepassing was ten aan-
zien van achterwaartse verliesverrekening.

• Het zevende lid bepaalde dat onder dochtermaatschappij werd verstaan een lichaam 
waarvan het belang voor ten minste een derde gedeelte berust bij een ander lichaam.

• Het achtste lid bepaalde dat de belastingplichtige zekerheid vooraf kon krijgen over de 
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.

• Het negende lid voorzag in de mogelijkheid van herwaardering van vermogensbe-
standdelen zodat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 enigszins kon worden ver-
zacht.

In het onderstaande ga ik kort in op de werking van belangrijkste onderdelen van het oor-
spronkelijke art. 20a Wet VPB 1969, voor zover deze in de nadien ingediende nota van wij-
ziging aanzienlijk zijn gewijzigd en daarmee dus ook voor een goede analyse van het hui-
dige art. 20a Wet VPB 1969 noodzakelijk zijn.

4.4.2.1.A Wijziging uiteindelijke zeggenschap/gerechtigdheid in winstjaar ten opzichte van 
verliesjaar

Uit de tekst en toelichting van het oorspronkelijke art. 20a Wet VPB 1969 bleek dat de aan-
deelhouderstoets veel genuanceerder van opzet was dan onder de vigeur van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969. Op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was immers slechts 
van belang wie de aandeelhouders waren op het moment van de (nagenoeg) gehele sta-
king van de onderneming en het winstjaar. Dit betrof dan ook een eenmalige toets. Het 
oorspronkelijke art. 20a Wet VPB 1969 bepaalde echter dat telkenmale een vergelijking 
diende te worden gemaakt tussen het einde van het verliesjaar en het einde van het winst-
jaar, i.e. een periodetoets in plaats van een eenmalige toets.416 Wanneer op basis van deze 
vergelijking sprake was een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap dan wel van de 
uiteindelijke gerechtigdheid, vervielen in beginsel de verliezen, tenzij voldaan kon wor-
den aan een van de uitzonderingsbepalingen. Afhankelijk van de aandeelhouders in het 
specifieke verliesjaar ten opzichte van het specifieke winstjaar diende aldus steeds bepaald te 
worden of sprake was geweest van wijziging van de uiteindelijke zeggenschap/gerechtigd-
heid in belangrijke mate (d.w.z. voor 30% of meer). Bij een overdracht van 100% van de aan-
delen in een verlieslichaam was er praktisch gezien overigens nauwelijks een verschil in 
deze benadering. Weliswaar diende op grond van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 
telkenmale de vergelijking te worden gemaakt tussen het verliesjaar en het winstjaar, 
maar deze vergelijking pakte veelal niet anders uit dan bij de vergelijking tussen de aan-
deelhouders op het moment van de staking en de aandeelhouders in het winstjaar (na de 
aandelenoverdracht).
Een belangrijk gevolg van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 was dat, indien de aan-
delen in een verlieslichaam op enigerlei reden weer werden terugovergedragen aan de 
oorspronkelijke aandeelhouders, de verliezen weer konden ‘herleven’. Op basis van de 
vergelijking tussen het einde van het verliesjaar en het einde van het winstjaar was alsdan 
immers niet langer sprake van een wijziging van de uiteindelijke zeggenschap/gerechtigd-
heid in belangrijke mate. De staatssecretaris van Financiën heeft dit nadien ook bevestigd 
in de nota naar aanleiding van het verslag bij de behandeling van het oorspronkelijke 
wetsvoorstel.417 De staatssecretaris merkt letterlijk op dat verliezen kunnen herleven bij 
een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam aan de oorspronkelijke aan-

416 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
417 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41. Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van ver-

liesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en de aldaar opgenomen voorbeel-
den. Ik kom hier verderop in paragraaf 5.3.2.1. nog op terug.
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deelhouders. De handel in het verlieslichaam wordt hiermee immers ongedaan 
gemaakt.418

De wettekst van het oorspronkelijke eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 sprak van een 
wijziging in de uiteindelijke gerechtigdheid of in de uiteindelijke zeggenschap van de 
belastingplichtige. Wat precies met deze begrippen werd bedoeld, is niet geheel duidelijk 
worden. De wetgever heeft deze begrippen bewust niet nader willen definiëren. Op deze 
wijze zou een materiële toetsing mogelijk blijven, zodat voorkomen kon worden dat figu-
ren worden gehanteerd die weliswaar in de vorm, maar niet in resultaat afwijken van de 
in de wet omschreven situaties.419 Met de aansluiting van de wettekst bij een wijziging in 
de uiteindelijke zeggenschap dan wel gerechtigdheid werd uitdrukkelijk beoogd om de 
interne aandeelhouderswijzigingen onder het toepassingsbereik van art. 20a te laten val-
len.420 Hiermee zou worden voorkomen dat derden een klein belang in het verlieslichaam 
zouden nemen teneinde te kunnen profiteren van de verliesverrekeningsmogelijkheden. 
Op basis van de voorgestelde tekst vielen echter ook grotere overdrachten, bijvoorbeeld 
de overdracht van een 50%-belang van een aandeelhouder aan de andere 50%-aandeelhou-
der, onder het toepassingsbereik van het voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969.

4.4.2.1.B Concernuitzondering voor directe verhangingen binnen concern
Zoals vermeld bevatte het voorgestelde tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969 een uitzon-
dering op het eerste lid op grond waarvan een wijziging van de directe gerechtigdheid of 
directe zeggenschap van een dochtermaatschappij niet leidde tot verval van de verliesver-
rekening indien deze dochtermaatschappij deel bleef uitmaken van het concern waarvan 
zij deel uitmaakte. Hierbij werd voor het begrip ‘concern’ verwezen naar het bestaande 
art. 15b, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 dat weer verwees naar art. 10a, lid 4, Wet 
VPB 1969. Art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 bepaalt dat onder een verbonden lichaam wordt 
verstaan:
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte een 

belang heeft;
b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte een belang heeft in de belasting-

plichtige;
c. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl 

deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplich-
tige.

Met het voorgestelde tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969 werd beoogd te voorkomen dat 
bij een verhanging van een lichaam binnen concern de verliesverrekening ter discussie 
kwam te staan.421

De voorgestelde tekst leidde vanwege de gebrekkige formulering echter tot de nodige 
vraagtekens. Zo kon worden afgevraagd waarom op basis van de voorgestelde wettekst 
van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 een directe wijziging van de gerechtigdheid of zeggen-
schap niet leidde tot toepassing van het eerste lid. Op basis van het voorgestelde eerste lid 
diende immers alleen gekeken te worden naar een wijziging in de uiteindelijke zeggen-

418 Op basis van een letterlijke lezing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou betoogd kunnen wor-
den dat een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam onder toepassing van art. 20, 
lid 5 (oud) Wet VPB 1969 ook zou kunnen leiden tot de gevolgtrekking dat de verliezen zouden 
herleven. Bij terugoverdracht komen de verliezen immers weer ten goede aan de oorspronkelijke 
aandeelhouders. Anderzijds kan echter betoogd worden dat op basis van de tekst van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 een verlies definitief verloren zou gaan. Voor zover mij bekend is er geen 
jurisprudentie op dit gebied gepubliceerd.

419 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39. De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan con-
verteerbare obligaties, waarbij de zeggenschap via prioriteitsaandelen geheel aan de obligatie-
houder toekomt. Certificering van aandelen werd niet als een wijziging in de zeggenschap of 
gerechtigdheid aangemerkt.

420 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
421 Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
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schap of gerechtigdheid, zodat een directe wijziging überhaupt niet onder het toepas-
singsbereik viel. Ook de NOB plaatste in haar wetscommentaar aan de hand van twee 
voorbeelden grote vraagtekens bij de voorgestelde tekst van het tweede lid. Vanwege het 
belang van de door de NOB aangedragen voorbeelden voor de uiteindelijke ingevoerde 
concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 en de reik-
wijdte van het arrest HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, 
V-N 2006/49.16 geef ik onderstaand de door de NOB aangehaalde voorbeelden weer:422

‘Vennootschap A en vennootschap B worden elk gehouden door andere aandeelhouders. 
A en B houden elk 50% van de aandelen in C. A-C en B-C vormen een concern. Nu verkoopt 
A zijn aandelen in C aan B. Verliest C nu de verliescompensatie? Er zijn twee lezingen moge-
lijk:
C behoorde voor de aandelenoverdracht tot 2 concerns, namelijk A-C en B-C en na de over-
dracht niet meer. Omdat concern A-C verdwijnt, is er geen bescherming door art. 20a, lid 2. 
Voor de overdracht was er een AC-concern en een BC-concern. C behoort nog steeds tot BC 
dus wel toepassing van lid 2 en geen verlies van de verliescompensatie. Voor benadering 1 
spreekt dat dit aansluit bij hetgeen in de Memorie van Toelichting is opgemerkt over de con-
cernuitzondering en bij de bedoeling van de wetgever dat verliescompensatie niet terecht 
mag komen bij andere aandeelhouders dan degenen die aandeelhouder waren ten tijde van 
het maken van het verlies. Voor benadering 2 spreekt dat lid 2 anders een dode letter zou 
zijn. Deze bepaling behoeft immers in de interne situatie niet aan de orde te komen.’ 

In onderdeel 10 van het commentaar gaat de NOB vervolgens nog in op het volgende voor-
beeld:

‘Twee broers houden ieder 50% van de aandelen van een BV die verliezen lijdt. Op enig 
moment stapt één broer uit en draagt zijn aandelen over aan zijn broer. In dat geval gaat 
de hele verliescompensatie verloren, en verliest dus ook de overnemende broer “zijn” aandeel 
in het verlies. In dit verband vraagt de Orde tevens de aandacht voor de joint-venture ven-
nootschap welke na een verliesgevende periode nieuwe activiteiten is aangevangen. Volgens 
de toelichting op het voorgestelde tweede lid van artikel 20a zou bij een overdracht van aan-
delen tussen joint-venturepartners het recht op verliescompensatie in de regel in stand blij-
ven. Dit wordt verklaard aan de hand van de concerndefinitie van artikel 15b lid 1 onder-
deel c Wet VPB 1969 welke bij een belang van ten minste een derde een concern veronder-
stelt. De Orde constateert dat de nieuwe regeling een joint-venture vennootschap gehouden 
door vennootschappen bevoordeelt ten opzichte van vennootschappen gehouden door 
natuurlijke personen die geen beroep kunnen doen op het tweede lid van artikel 20a. De 
Orde vraagt de staatssecretaris dit onderscheid te verklaren. De Orde is van mening dat in 
de concerndefinitie van artikel 20a lid 2 het begrip “direct” dient te vervallen voor situaties 
van verhangingen van indirecte belangen binnen een concernverband indien het concern uit 
meerdere vennootschapslagen bestaat.’

Op basis van de voorgestelde tekst en toelichting was niet duidelijk hoe de door NOB aan-
gehaalde voorbeelden zouden uitwerken. De staatssecretaris merkte naar aanleiding van 
de hiervoor genoemde voorbeelden van de NOB op dat hij bereid was te bezien of de voor-
gestelde maatregel nader zou moeten worden toegespitst. In samenhang daarmee zou hij 
bezien welke rol de concernuitzondering daarbij moest blijven vervullen.423 Vervolgens 
werd een nota van wijziging ingediend met daarin opgenomen de gewijzigde tekst van 

422 Onderdeel 2.3 van het NOB commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwet-
ten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemers-
pakket 2001 (27 209)) van 23 augustus 2000. Zie tevens D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe con-
cernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’, 
MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.

423 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
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art. 20a Wet VPB 1969.424 Van belang is nog om te constateren dat de staatssecretaris zich 
nimmer heeft uitgelaten over de door NOB aangehaalde voorbeelden.425

4.4.2.1.C De uitzondering voor beursvennootschappen
Op grond van het voorgestelde derde lid, onderdeel a van art. 20a Wet VPB 1969 gold een 
uitzondering op de aandeelhoudertoets die met name bedoeld was voor beursvennoot-
schappen. Het voorgestelde art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 bepaalde dat een wijziging van 
de uiteindelijke zeggenschap over een lichaam of de uiteindelijke gerechtigdheid tot het 
vermogen van een lichaam niet leidde niet tot toepassing van het eerste lid indien de wij-
ziging niet uitging boven hetgeen als gebruikelijk kon worden aangemerkt, mits het 
lichaam niet bekend is of bekend had kunnen zijn met wie de uiteindelijke zeggenschap 
over het lichaam of de uiteindelijke gerechtigdheid tot zijn vermogen had. Op basis van 
de letterlijke lezing van de bepaling was de bepaling echter ruimer opgezet en daardoor 
niet alleen van toepassing op beursvennootschappen. De NOB had daarom in haar com-
mentaar ook verzocht om verduidelijking van deze bepaling en om de bepaling niet te 
beperken tot transacties die via de beurs plaatsvinden.426 Tevens kon worden afgevraagd 
of een overname al dan niet als ‘gebruikelijke handel’ moest worden aangemerkt. De NOB 
stelde dan ook voor om de term ‘gebruikelijke handel’ te laten vervallen en de uitzonde-
ring meer toe te spitsen op beursgenoteerde vennootschappen. Dit laatste is echter door 
de staatssecretaris van Financiën afgewezen.427

4.4.2.1.D De beleggings- en activiteitentoetsen
Met de voorgestelde beleggings- en activiteitentoetsen werd beoogd om de bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen ook van toepassing te laten zijn op belastingplichtigen die 
geen materiële onderneming dreven. De voorgestelde beleggingstoets was nogal stringent 
geformuleerd en bepaalde dat de bezittingen van de belastingplichtige op geen enkel tijd-
stip in het verliesjaar en het winstjaar in belangrijke mate (d.w.z. 30% of meer) mochten 
bestaan uit beleggingen.428 De formulering was dusdanig stringent dat, indien de bezittin-
gen van een belastingplichtige op enig moment voor 30% of meer bestonden uit beleggin-
gen, ongeacht de overige activiteiten, de verliesverrekening verloren zou gaan. Daarnaast 
kon onduidelijkheid bestaan over het begrip beleggingen.429

De beleggingstoets diende echter in samenhang te worden gezien met de activiteiten-
toets. Deze toets bepaalde dat een belastingplichtige in het verliesjaar geen ‘andersoortige 
activiteiten’ mocht zijn aangevangen dan wel vermogensbestanddelen hebben ontvangen 
van een verbonden natuurlijk persoon of een verbonden lichaam. In de situatie dat ver-
mogensbestanddelen waren verkregen in het kader van een (bedrijfs)fusie, splitsing of 
binnen de fiscale eenheid, zou voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 winstsplit-
sing dienen plaats te vinden.430 Ook de toepassing van deze activiteitentoets leidde tot 

424 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
425 Dit lijkt mij overigens ook verstandig. Uit de voorbeelden van de NOB blijkt evident dat de oor-

spronkelijk voorgestelde tekst van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 niet voldeed.
426 Onderdeel 10.4 van het NOB-commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwet-

ten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemers-
pakket 2001 (27 209)) van 23 augustus 2000.

427 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
428 Volledigheidshalve werd nog opgemerkt dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de 

verliesverrekening niet zou opheffen. Zie Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
429 Deze onduidelijkheid zou volgens de NOB met name gelden voor banken en verzekeringsmaat-

schappijen in het licht van het arrest HR 23 juni 1999, nr. 34.021, BNB 1999/321, in welk arrest de 
Hoge Raad bepaalde dat effecten die door een verzekeringsmaatschappij werden gehouden niet 
in aanmerking kwamen voor toepassing van de ruilarresten dan wel de vervangingsreserve 
(thans: de herinvesteringsreserve). Op de nadere invulling van het begrip beleggingen kom in 
paragraaf 5.4.1 nog terug.

430 Dit is in zoverre opmerkelijk dat een regeling voor ‘activiteitencompartimentering’ zoals voorge-
steld door de Raad van State door de wetgever in het Nader Rapport werd afgewezen. Zie Kamer-
stukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 20.
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veel onduidelijkheid en tijdens de parlementaire behandeling werd de vrees geuit dat 
deze bepaling tot een belemmering van reële saneringsoperaties zou kunnen leiden.431 Op 
basis van de letterlijke tekst van de regeling zou de verliesverrekening echter ook komen 
te vervallen indien de bestaande aandeelhouders nieuwe activiteiten zouden gaan ont-
plooien en vervolgens de aandelen werden overgedragen.432 De staatssecretaris van Finan-
ciën gaf aan dat hij de regeling nader zou bezien, temeer omdat was gebleken dat de beleg-
gings- en activiteitentoetsen niet werkten in de situatie van verliesvennootschappen die 
ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een groot deel wordt 
behaald met activa die ook als beleggingsobject kunnen worden verhandeld.433

Samenvattend kan worden gesteld dat het oorspronkelijke voorgestelde art. 20a Wet 
VPB 1969 te veel knelpunten en onduidelijkheden bevatte. De aandeelhouderstoets en de 
uitwerking van de concernuitzonderingsbepaling waren onduidelijk, terwijl de beleg-
gings- en activiteitentoetsen ook veel vragen opriepen, waarbij reële saneringsoperaties 
en herstructureringen mogelijkerwijs ook onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet 
VPB 1969 konden vallen. Dit heeft ertoe geleid dat een nota van wijziging werd ingediend, 
die in de volgende paragraaf wordt besproken.

4.4.2.2 De nota van wijziging
De nota van wijziging bevatte een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969 dat (op enkele uit-
zonderingen na) nagenoeg overeenkomt met de huidige tekst van art. 20a Wet 
VPB 1969.434 Het bijzondere en tegelijkertijd verwarrende is dat de oorspronkelijke 
memorie van toelichting nimmer is ingetrokken. De vraag rijst dan ook wat de status van 
deze memorie van toelichting is ten aanzien van de nota van wijziging en de daarin opge-
nomen toelichting. Anders gezegd: kan de nota van wijziging en de bijbehorende toelich-
ting zelfstandig gelezen worden zonder de oorspronkelijk voorgestelde tekst en memorie 
van toelichting van art. 20a Wet VPB 1969? Hoewel de nota van wijziging op enkele plaat-
sen weliswaar teruggrijpt naar de oorspronkelijke toelichting, dient deze vraag in mijn 
optiek bevestigend te worden beantwoord. Dit teruggrijpen gebeurt namelijk met name 
om de aanvankelijk gesignaleerde knelpunten en onduidelijkheden van het oorspronke-
lijke wetsvoorstel weg te nemen.435 De nota van wijziging vermeldt in dit verband:

‘In de memorie van toelichting en in de nota naar aanleiding van het verslag is uiteengezet 
dat er bij de toepassing van het in artikel 20, vijfde lid, van de Wet Vpb gehanteerde sta-
kingscriterium duidelijke knelpunten zijn gesignaleerd. In de nota naar aanleiding van het 
verslag is in dit verband aangegeven dat de afgelopen jaren is gebleken dat dit criterium 
tekort schiet in een aantal situaties waarin bij de verkoop van aandelen in een verliesven-
nootschap de potentiële belastingbesparing die mogelijk is door de nog te verrekenen verlie-
zen, centraal staat, en niet de activiteiten of de organisatie van de vennootschap. (...) In het 
wetsvoorstel is getracht deze situaties die nog niet worden bestreden door artikel 20, vijfde 
lid, te bestrijden door het stakingscriterium te vervangen door een ‘beleggingstoets’ en een 
‘activiteitentoets’. In de nota naar aanleiding van het verslag is aangegeven dat de activi-
teitentoets – zoals die thans is geformuleerd – bij nadere beschouwing er onbedoeld toe zou 
kunnen leiden dat de aanpassing van ondernemingen aan veranderende omstandigheden 
wordt bemoeilijkt. Voorts is in die nota uiteengezet dat aan de andere kant inmiddels is 
gebleken dat de beleggingstoets of de activiteitentoets niet werkt in de situatie van verlies-
vennootschappen die ondernemingsactiviteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een 
groot deel wordt behaald met activa die ook als beleggingsobject kunnen worden verhan-

431 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 5, p. 34.
432 In gelijke zin F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, 

2e druk, Kluwer, Deventer 2010, p. 73.
433 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 42.
434 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
435 Dit neemt overigens niet weg dat feit blijft dat de oorspronkelijke memorie van toelichting niet 

is ingetrokken en aldus te allen tijde onduidelijkheid kan blijven bestaan over de status hiervan.
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deld. (...) Op grond van die overwegingen heb ik in de nota naar aanleiding van het verslag 
aangegeven dat ik zou bezien of de voorgestelde reparatiemaatregel zodanig kan worden 
aangepast dat hij specifieker wordt toegesneden op de hiervoor beschreven situaties. De in 
deze nota van wijziging voorgestelde aanpassing strekt daartoe. Met die aanpassing wordt 
bereikt dat de ongewenste handel in verliezen wordt tegengegaan, zonder dat er nadelige 
gevolgen optreden voor de economische dynamiek. De aanpassing heeft geen gevolgen voor 
de verwachte budgettaire opbrengst. Er worden immers slechts onbedoelde neveneffecten 
mee voorkomen.’

Met vorenstaande passage hebben de opmerkingen over de toepassing van de beleggings- 
en activiteitentoetsen in de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het 
verslag in mijn optiek hun betekenis verloren. Datzelfde geldt mijns inziens – hoewel niet 
onomstreden436 – voor de toepassing van de aandeelhouderstoets. In de nota van wijziging 
wordt expliciet opgemerkt dat een koerswijziging ten opzichte van het oorspronkelijke 
voorstel is beoogd:437

‘In het thans voorgestelde eerste lid van het nieuwe artikel 20a is bepaald dat openstaande 
verliezen in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn vanaf het jaar waarin het uit-
eindelijke belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd (waarin – kort 
gezegd – sprake is van een belangrijke aandeelhouderswisseling). Of sprake is van een 
belangrijke wijziging wordt beoordeeld door vergelijking van de uiteindelijke ‘belangheb-
benden’ in het jaar waarin een aandeelhouderswisseling plaatsvindt met de uiteindelijke 
belanghebbenden aan het begin van het oudste verliesjaar. Gekozen is voor het begrip 
‘belang’, omdat in de praktijk onduidelijkheid bleek te bestaan over de begrippen ‘gerech-
tigdheid’ en ‘zeggenschap’ in het oorspronkelijke voorstel. Het begrip belang komt ook in 
andere bepalingen in de Wet Vpb voor en moet, conform de uitleg bij die bepalingen, mate-
rieel worden getoetst. (...) Door de gewijzigde opzet wordt het ook mogelijk om in het jaar 
van aandeelhouderswisseling reeds zekerheid te verkrijgen omtrent de vraag of de bepaling 
al dan niet van toepassing is.’

Ik kan hier niet anders uit afleiden dan dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het 
winstjaar, zoals deze op basis van de oorspronkelijk voorgestelde tekst van art. 20a 
Wet VPB 1969 diende te geschieden, niet langer noodzakelijk is. Ook de wettekst onder-
steunt deze uitleg, getuige de zinsnede ‘met ingang van het jaar waarin de wijziging heeft 
plaatsgevonden’. Hierdoor hoeft niet gewacht te worden tot een winstjaar om te beoorde-
len of de verliesverrekening in stand blijft. Thans is slechts de vergelijking tussen het oud-
ste verliesjaar en het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling van belang. De toe-
passing van de aandeelhouderstoets is in die zin dus minder bewerkelijk geworden, 
omdat in beginsel slechts eenmaal een vergelijking hoeft te worden gemaakt en niet, 
zoals op basis van de oorspronkelijke tekst moest gebeuren, telkenmale tussen het betref-
fende verliesjaar en het betreffende winstjaar. Het winstjaar is zelfs in zijn geheel irrele-
vant geworden voor de toepassing van de aandeelhouderstoets.438

De nota van wijziging voorzag ook in overgangsrecht. Ik verwijs hiervoor naar 
paragraaf 4.4.2.8.A.

4.4.2.3 De gelaagde structuur van art. 20a Wet VPB 1969
De uiteindelijk ingevoerde tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd uit 12 leden. In 
bijlage A is de volledige tekst van deze bepaling zoals deze luidt per 1 januari 2012 volle-
dig weergegeven. Ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 heeft het uiteindelijk 

436 Ik kom hier in paragraaf 5.3 op terug.
437 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
438 Het winstjaar is nog wel van belang voor de vraag of een verlies uiteindelijk daadwerkelijk verre-

kenbaar is, aangezien art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 bepaalt dat de bezittingen van de belasting-
plichtige in het winstjaar gedurende negen maanden niet grotendeels mogen bestaan uit beleg-
gingen.
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ingevoerde art. 20a Wet VPB 1969 een ingrijpende wijziging ondergaan. Voor de toepas-
sing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bestonden cumulatief twee vereisten, namelijk 
een wijziging van de aandeelhouders voor meer dan 30% en een staking van de onderne-
ming van 90% of meer. Art. 20a Wet VPB 1969 neemt de aandeelhouderstoets als uitgangs-
punt. Wanneer het belang in een belastingplichtige die beschikt over compensabele ver-
liezen in belangrijke mate (30% of meer439) wijzigt, dan vervallen in beginsel de verliezen 
van alle jaren voorafgaande aan deze wijziging van het belang. Dit betekent dat elke wij-
ziging van een belang in belangrijke mate in een verlieslichaam getoetst dient te worden 
aan art. 20a Wet VPB 1969. Ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is derhalve 
sprake van verschuiving van een ‘ja, mits’-benadering naar een ‘nee, tenzij’-benadering.440 
Deze ‘nee, tenzij’-benadering heeft er tevens toe geleid dat art. 20a Wet VPB 1969 negatief 
is geformuleerd. Art. 20a Wet VPB 1969 bevat maar liefst 22 keer het woord ‘niet’, hetgeen 
de leesbaarheid niet ten goede komt. De lezer vervalt hierdoor telkens in dubbele ontken-
ningen, waardoor men het spoor in deze toch al gecompliceerde bepaling eenvoudig bijs-
ter raakt.
Wanneer er sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate, is mogelijk 
een uitzondering op de aandeelhouderstoets van toepassing. De mogelijke uitzonderin-
gen zijn opgenomen in art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969. Het gaat dan om wijzigingen in 
het belang die voortvloeien uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogens-
recht (lid 2, onderdeel a), een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon die bij het begin van het oudste verliesjaar reeds ten minste 
een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had (lid 2, 
onderdeel b) of indien het de belastingplichtige niet bekend is of bekend had kunnen zijn 
dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, mits 
de wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt (lid 3).
Een verlies komt niet te vervallen indien de belastingplichtige kan voldoen aan zowel de 
beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleggingstoets is opgeno-
men in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat, indien de bezittingen van een 
belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestonden uit 
beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens is voldaan aan de 
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat direct voorafgaande aan de wijziging de geza-
menlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet mag zijn afgeno-
men tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het 
begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel b, 
Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde van de wijziging 
van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om de gezamenlijke 
omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie 
jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de 
werkzaamheden in het oudste verliesjaar.
Het vijfde lid bepaalt in aanvulling op de activiteiten- en inkrimpingstoetsen dat werk-
zaamheden die in samenhang met de wijziging van het belang in belangrijke mate zijn 
aangevangen voor de toepassing van het vierde lid buiten beschouwing blijven. Dit betreft 
in feite een codificatie van de ‘directe samenhang’-jurisprudentie zoals deze gold onder de 
vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.441

Het zesde lid bepaalt dat de bezittingen van de belastingplichtige in het winstjaar tevens 
gedurende een periode van negen maanden niet grotendeels mogen bestaan uit beleggin-
gen. In het zevende lid is geregeld dat, indien de omvangrijkste werkzaamheid van de 
belastingplichtige in het oudste verliesjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande 

439 Men zie hier het minuscule verschil met art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, waarbij in beginsel 
alleen wijzigingen van meer dan 30% onder het bereik van deze bepaling vielen.

440 Zie in gelijke zin Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een 
toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 738.

441 Zie bijvoorbeeld HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en HR 28 april 1993, nr. 28.344, 
BNB 1993/213.
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jaren is aangevangen of verworven, voor de toepassing van het vierde lid voor het oudste 
jaar wordt gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig 
is verrekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was. Het zevende lid 
beoogt daarmee te voorkomen dat de activiteitentoets eenvoudig zou kunnen worden 
omzeild, indien sprake is van recent aangevangen werkzaamheden die in omvang nog 
niet heel groot zijn.
Het achtste lid bevat een nadere uitleg van het begrip ‘beleggingen’ voor de beleggingen-
toets, terwijl het negende lid een specifieke bepaling bevat met betrekking tot achter-
waartse verliesverrekening. Het negende lid kent hierbij geheel eigen ‘stakingscriterium’ 
dat stringenter is dan de activiteitentoets van het vierde lid.
In art. 20a lid 10 Wet VPB 1969 is bepaald dat de belastingplichtige zekerheid vooraf kan 
krijgen over de toepassing enkele nader genoemde specifieke onderdelen van art. 20a 
Wet VPB 1969. De inspecteur kan hierover beslissen bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Het elfde en twaalfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 bevatten ten slotte nog twee belang-
rijke tegemoetkomingen indien men op basis van de voorgaande leden tot de conclusie is 
gekomen dat de verliezen in beginsel zijn komen te vervallen. Het elfde lid bepaalt dat 
indien wel is voldaan aan de beleggingstoets, maar niet aan de activiteiten- of inkrim-
pingstoets, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden als gevolg van een sanering drastisch 
zijn ingekrompen tot 25% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden in het 
oudste verliesjaar, de verliezen van de belastingplichtige alsnog verrekenbaar zijn met 
toekomstige winsten, voor zover deze ingekrompen activiteiten worden voortgezet. De 
belastingplichtige dient hiervoor een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de inspec-
teur. Het twaalfde lid geeft de belastingplichtige de mogelijkheid bepaalde vermogensbe-
standdelen te herwaarderen naar (maximaal) de waarde in het economische verkeer, 
zodat de ‘pijn’ van art. 20a Wet VPB 1969 nog enigszins kan worden verzacht tot het 
opsouperen van (een gedeelte van) de verliezen. Ook kan ervoor worden gekozen om een 
herinvesteringsreserve gedeeltelijk vrij te laten vallen.
Dit is de gelaagde structuur waarmee art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd. Met de aan-
scherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door de invoering van een geheel nieuw, 
twaalf leden omvattend art. 20a Wet VPB 1969 is de Wet VPB 1969 echter een bijzonder 
complexe bepaling rijker.

4.4.2.4 De ‘animus compensandi’
Hoewel art. 20a Wet VPB 1969 en zijn voorganger art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
zich uitsluitend tegen misbruiksituaties keren, blijkt uit HR 4 mei 1977, nr. 18.141, 
BNB 1977/211 dat dit niet steeds het geval behoeft te zijn. In dit arrest bepaalde de Hoge 
Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat de wetsgeschiedenis van 
deze bepaling onvoldoende steun bood voor het standpunt (van de belastingplichtige) dat 
de uitsluiting van de verliesverrekening slechts van toepassing is op transacties, waarbij 
werd beoogd om van de verliesverrekening gebruik te maken (de animus com-
pensandi).442 Ook uit HR 26 mei 1982, nr. 21.143, BNB 1982/229 blijkt dat de uitsluiting 
van de verliesverrekening eveneens van toepassing is indien, zonder dat sprake is van mis-
bruik, aan de vereisten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is voldaan. De ‘animus com-
pensandi’ was dus onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) niet vereist.443

Voorts kan worden gewezen op HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214. In de casus van 
dit arrest exploiteerde belanghebbende aanvankelijk zelf een scheepswerf die later werd 
overgedragen aan een dochtervennootschap. Tussen de beide vennootschappen bestond 
een fiscale eenheid die substantiële fiscale verliezen leed. In april 1982 droeg belangheb-
bende de aandelen in haar dochtervennootschap over aan twee van haar eigen aandeel-
houders die gezamenlijk een belang van meer dan 50% in belanghebbende hadden. De 
(voormalige) dochtervennootschap had haar scheepsbouwactiviteiten gecontinueerd. Op 

442 Vgl. tevens Hof Amsterdam 28 februari 1996, nr. 93/4975, V-N 1996, p. 2114.
443 De terminologie ‘animus compensandi’ is ontleend aan L. Lancée, ‘De NV met gestaakte onderne-

ming en haar verliescompensatie’, De NV, februari 1970, p. 178.
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grond van de toepasselijke voorwaarden inzake de fiscale eenheid bleef het fiscaal verre-
kenbare verlies van de combinatie evenwel achter bij de moedermaatschappij. De aan-
deelhouders verkochten de aandelen in de moedermaatschappij vervolgens aan een finan-
ciële instelling. Met de fiscus ontstond een geschil over de vraag of belanghebbende na de 
aandelenoverdracht aan de financiële instelling nog aanspraak had op verrekening van de 
verliezen van de combinatie. Een van de stellingen van belanghebbende was dat door het 
vervallen van de mogelijkheid van verliesverrekening doel en strekking van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 zouden worden miskend, omdat de onderneming die de verliezen 
genereerde, werd voortgezet door twee (voormalige) aandeelhouders van belanghebbende 
en niet werd gestaakt. De Hoge Raad oordeelde evenwel als volgt over deze stelling:

‘Dit middel faalt, aangezien artikel 20, lid 5, zich richt tegen de gevolgen van een overdracht 
van aandelen in een vennootschap waarin compensabele verliezen aanwezig zijn, en in het 
kader van deze strekking de herkomst van de verliezen niet van betekenis is.’ 

Dit oordeel is juist. Het knelpunt van de onderhavige casus zit niet in de toepassing van 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op de verkochte vennootschap, doch in het feit dat in 
het kader van de ontvoeging van de voorheen gevoegde dochtermaatschappij de verreken-
bare verliezen de onderneming van de dochtermaatschappij in beginsel niet volgen.444 
Een andersluidend oordeel van de Hoge Raad zou een stimulerend effect hebben gehad op 
de handel in verliesvennootschappen, een handel waartegen art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 zich nu juist verzetten.445

Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 maakte de Hoge Raad echter uitzonderingen op 
het uitgangspunt dat de animus compensandi niet was vereist in situaties waarin strikt 
genomen niet aan de wettelijke volgorde van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – eerst sta-
king van de onderneming, daarna overdracht van de aandelen – was voldaan. Dit betrof 
dan situaties waarin niet aan de wettelijke volgorde van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
was voldaan, doch wel een directe samenhang bestond tussen het staken van de onderne-
ming van de vennootschap en de overdracht van de aandelen in de vennootschap aan de 
nieuwe aandeelhouders. Dit deed zich bijvoorbeeld voor in situaties waarin een vennoot-
schap die aanvankelijk een onderneming dreef, deze onderneming staakte, maar ten tijde 
van de aandelenoverdracht reeds een nieuwe onderneming was aangevangen.446 Tevens 
deed zich dit voor in situaties waarin de oude onderneming op het moment van de aande-
lenoverdracht nog niet (volledig) was gestaakt, maar dit pas enige tijd na de aandelenover-
dracht geschiedde.447 Deze uitzonderingen zagen blijkens de hiervoor vermelde jurispru-
dentie echter doorgaans op een uitbreiding van het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969, in plaats van een inperking indien met betrekking tot een specifieke 
situatie niet kon zijn beoogd dat de beperking van de verliesverrekening aan de orde zou 
zijn.
Tijdens de parlementaire behandeling is opgemerkt dat ook voor de toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969 de animus compensandi niet is vereist en dat daarom op dit punt 

444 Zie onder het huidige recht art. 15af Wet VPB 1969. Overigens kan op grond van onderdeel b van 
het eerste lid in combinatie met tweede lid van art. 15af Wet VPB 1969 worden verzocht om de 
verliezen van de ontvoegde dochtermaatschappij mee te geven, voor zover aannemelijk wordt 
gemaakt dat deze verliezen aan die dochtermaatschappij zijn toe te rekenen.

445 Zie voor een soortgelijke casus onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het arrest 
van de Hoge Raad van 23 november 2007, nr. 42.517, NTFR 2007/2187, BNB 2008/28. Op dit arrest 
is W.F.E.M. Egelie uitgebreid ingegaan in MBB 2008 nr. 4, p. 167, ‘De samenloop van de regeling 
tegen de handel in verlieslichamen en het FE-regime (naar oud en huidig recht): geen lichte kost’.

446 Vide HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130 en HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/
113.

447 Zie onder meer HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en HR 28 april 1993, nr. 28.344, 
BNB 1993/213. In HR 28 april 1993, nr. 28.292, BNB 1993/212 oordeelde de Hoge Raad overigens 
dat geen sprake was van een directe samenhang tussen de aanvang van de nieuwe onderneming 
en de overname van de aandelen. Zie tevens Hof Amsterdam 7 november 1990, nr. 5252/88, 
V-N 1991, p. 989-991, waarin van handel met een verlies-nv eveneens geen sprake was.
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geen wijziging is beoogd ten opzichte van het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969. In het 
nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State wordt door de wetge-
ver namelijk opgemerkt:448

‘Met het voorstel wordt voorkomen dat de nieuwe aandeelhouder van de moeder zal profi-
teren van de verliezen die uiteindelijk ten laste van de vorige aandeelhouder zijn gekomen, 
en wel door deze verliezen te verrekenen met winsten uit andersoortige activiteiten. In dit 
verband wijs ik er nog op dat ook in de huidige regeling (artikel 20, vijfde lid, van de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969) het feitelijke doel van de van de nieuwe aandeelhouders 
met de koop van de aandelen geen rol speelt.’

Voldoet de verliesvennootschap aan de vereisten van art. 20a Wet VPB 1969, dan zijn de 
verliezen niet verrekenbaar, ook al zou de vennootschap aannemelijk kunnen maken dat 
het de aandeelhouder(s) bij de aankoop van de vennootschap niet om de verrekenbare ver-
liezen van de vennootschap was te doen. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat 
de animus compensandi opnieuw geen rol speelt in de situatie dat niet volledig aan de let-
terlijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan.449 Recentelijk is dit standpunt beves-
tigd in de jurisprudentie.450

In mijn optiek is dit een van de belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. Zoals 
in hoofdstuk 5 nog uitgebreid aan de orde zal komen, leidt de toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen tot overkill. De vraag rijst of deze overkill 
gerechtvaardigd is. Enerzijds kan worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een 
antimisbruikmaatregel; de wetgever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit naar 
mijn mening ook niet willen. Anderzijds valt niet in te zien waarom art. 20a Wet VPB 1969 
niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs. Belastingplichtigen zouden naar mijn 
mening de mogelijkheid moeten hebben om aannemelijk te maken dat een wijziging van 
het uiteindelijke belang in belangrijke mate niet in overwegende mate is gericht op het 
verruimen van de mogelijkheden voor verliesverrekening van de belastingplichtige dan 
wel van degenen die een uiteindelijk belang hebben in de belastingplichtige. Hoe een der-
gelijke tegenbewijsmaatregel er dan uit zou kunnen zien, behandel ik in hoofdstuk 7.451

4.4.2.5 Het cesuurmoment van art. 20a Wet VPB 1969
Tot 1 januari 2011 bepaalde het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 dat bij een belang-
rijke aandeelhouderswijziging met ingang van het jaar waarin de wijziging heeft plaats-
gevonden, verliezen van daaraan voorafgaande jaren niet meer voorwaarts verrekenbaar 
waren. Het verlies van het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging zelf zou daar-
mee op grond van de letterlijke tekst buiten schot blijven. Toch kon hierover nog lange 
tijd twijfel bestaan, aangezien de Hoge Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 had bepaald dat het cesuurmoment lag op het moment van de belangrijke 
aandeelhouderswijziging. Dit, terwijl in de tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het 
woord ‘volgende’ voorkwam in het tekstdeel ‘winsten van volgende jaren’, zodat men 
hieruit kon afleiden dat de verliesverrekening pas verviel in het jaar volgend op het jaar 
waarin de aandelen werden overgedragen. In HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214 
oordeelde de Hoge Raad met een beroep op de strekking van art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969 echter anders. In de casus van het arrest had belanghebbende haar onderne-
ming gestaakt op 13 april 1982 en beschikte deze over compensabele verliezen met 
betrekking tot de jaren tot en met 1981. Vervolgens werden op 14 april 1982 de aandelen 
in belanghebbende overgedragen aan een derde. Belanghebbende wenste de verliezen van 
de jaren tot en met 1981 te verrekenen met de winst van het gehele boekjaar 1982 op basis 

448 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 20.
449 Dit lijkt zich met name te kunnen voordoen bij de toepassing van de activiteitentoets van art. 20a, 

lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969.
450 Zie Hof Den Haag 4 februari 2010, nr. 08/00241, NTFR 2010/842.
451 Ook vanuit een EU-rechtelijke invalshoek kan worden betoogd dat art. 20a Wet VPB 1969 een 

tegenbewijsmogelijkheid zou moeten hebben. Ik behandel dit in paragraaf 5.8.6.
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van een letterlijke lezing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. De Hoge Raad oordeelde 
met een verwijzing naar doel en strekking van deze bepaling echter anders, zodat de ver-
liezen van 1981 en voorgaande jaren slechts konden worden verrekend tot aan het 
moment van de aandeelhoudersoverdracht.
De vraag of binnenjaarse compensatie van winsten en verliezen hiermee onmogelijk was 
onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was echter geen uitgemaakte zaak. 
In het arrest ging het namelijk om de verrekening van verliezen over de jaargrens heen. 
In BNB 1986/218 kwam de kwestie van binnenjaarse verrekening wel aan de orde.452 Ook 
Hof Den Haag bracht – evenals de Hoge Raad bij verliesverrekening over de jaargrens 
heen – de cesuur van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 aan op het moment van de aande-
lenoverdracht. Voor zover mij bekend heeft de Hoge Raad zich nimmer uitgelaten over 
binnenjaarse verrekening en de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969, waarbij de Hoge Raad derhalve een andere koers koos dan wellicht uit de 
letterlijke wettekst zou volgen, was de vraag gewettigd of deze jurisprudentie onder 
art. 20a Wet VPB 1969 haar belang had behouden.453 Dit gold te meer, nu de tekst van het 
oorspronkelijke art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 evenals art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ook 
sprak over de winst van ‘volgende jaren’. Uit de parlementaire geschiedenis kon echter 
worden afgeleid dat met de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 een koerswijziging was 
ingezet. Deze koerswijziging was echter niet expliciet gemotiveerd.454 Ook uit 
onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008 kon een koerswijziging worden afgeleid.455 
In het aldaar opgenomen voorbeeld vindt een belangrijke aandeelhouderswisseling plaats 
in jaar 3 en wordt expliciet opgemerkt dat het verlies van jaar 3 wel verrekenbaar blijft. 
Dit standpunt lijkt mij (tot 1 januari 2011) juist.
Op 21 november 2008 kwam de Hoge Raad met de gewenste duidelijkheid over deze pro-
blematiek in een soortgelijke casus als BNB 1993/214.456 Hoewel zoals hiervoor betoogd op 
basis van de letterlijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 een ander ‘cesuurmoment’ leek te 
zijn gekozen ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, namelijk het begin van 
het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, pleitte A-G Wattel in deze procedure 
voor voortzetting van de ‘doel en strekking’ benadering van BNB 1993/214.457 De staatsse-
cretaris van Financiën leek dit standpunt van de A-G niet te onderschrijven, getuige onder-
deel 6.4 van het besluit van 17 september 2003, alwaar werd opgemerkt dat normaliter 
het verlies over het jaar van de aandeelhouderswisseling niet getroffen wordt, maar ver-

452 Hof Den Haag 7 december 1984, nr. 94/84, BNB 1986/218.
453 Zie over deze problematiek tevens J.H. Bijl en F.J.C. Smeets, ‘De nieuwe regeling inzake afgewaar-

deerde vorderingen en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001 nr. 2, p. 57 en D.R. Post, ‘Ver-
liesverrekening rondom het jaar van aandelenoverdracht: kill, overkill en underkill’, MBB 2008 
nr. 10, p. 363 e.v.

454 Aanwijzingen voor deze opvatting konden worden gevonden in het nader rapport, waarin de 
staatssecretaris van Financiën een door de Raad van State gesuggereerde activiteitencomparti-
mentering nadrukkelijk afwijst met als argument dat hierdoor bovendien de mogelijkheid van 
‘verliesverrekening’ binnen het jaar zou vervallen, Kamerstukken I, 1999-2000, 27 209, nr. A, 
p. 20. Ook Spanjersberg en Rambhadjan menen dat een eventueel verlies in het jaar van de 
belangrijke belangwijziging gewoon verrekenbaar blijft, Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhad-
jan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 739. Van 
Horzen was aanvankelijk van mening dat deze uitlating van de staatssecretaris geen uitsluitsel 
geeft over de vraag of binnenjaarse verrekening van verliezen onder toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 buiten schot blijven, aangezien deze opmerking is gemaakt in het kader van de 
algemene regels omtrent verliesverrekening. Nadien is deze visie herzien. Zie F. van Horzen, Ver-
liesverrekening in de vennootschapsbelasting, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer, 2010, p. 102.

455 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. In de voorgangers van 
dit besluit was dit voorbeeld ook al opgenomen.

456 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22. Op dit arrest ben 
ik uitgebreid ingegaan in WFR 2009/198, ‘Ruim baan voor verliesverrekening in het jaar van de 
aandelenoverdracht? Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 november 2008, nr. 44.044’.

457 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22. Zie de conclusie 
van A-G Wattel van 25 juni 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/1540, V-N 2008/36.14.
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rekenbaar blijft.458 De Hoge Raad volgde de A-G dan ook niet in zijn conclusie en over-
woog:

‘Uit de tekst van artikel 20a, lid 1, van de Wet volgt dat in het onderhavige geval de verlie-
zen van voorafgaande jaren met ingang van 2002, het jaar waarin de aandeelhouderswij-
ziging heeft plaatsgevonden, bij belanghebbende niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn. 
De omstandigheid dat artikel 20a in de wet is opgenomen om de handel in zogenoemde ver-
lieslichamen tegen te gaan, wettigt op zichzelf niet reeds de gevolgtrekking dat de wetgever 
in artikel 20a, lid 1, van de wet iets anders heeft bedoeld dan waartoe de bewoordingen 
strekken. Ook de wetsgeschiedenis (...) biedt voor die gevolgtrekking geen steun.’ 

De discussie of binnenjaarse verliesverrekening mogelijk is, was hiermee dan ook voorlo-
pig ten einde gekomen. De letterlijke tekst van art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 prevaleerde 
boven een benadering naar doel en strekking: het cesuurmoment was het begin van het 
jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging. In mijn optiek had de wetgever (en de 
Hoge Raad) met het verlaten van het standpunt zoals dit gold onder art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 een juiste koers gekozen, omdat verliesverrekening binnen het jaar recht-
streeks voortvloeit uit het systeem van jaarlijkse belastingheffing. Dit standpunt leek 
bovendien ook vanuit praktisch oogpunt de beste oplossing, omdat bij een cesuurmoment 
op het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswijziging de vraag opkomt hoe het resul-
taat uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging diende te worden gesplitst.459

In de praktijk bleek echter dankbaar gebruik te worden gemaakt van de conclusies die uit 
het arrest konden worden getrokken en ontstond in toenemende mate handel in winst-
bv’s.460 Een voorbeeld hiervan was een vennootschap die alle activa/passiva had verkocht 
en hierbij een stille reserve realiseerde. In hetzelfde jaar werden de aandelen in dit 
lichaam verkocht en werd een aftrekpost gecreëerd, bijvoorbeeld als gevolg van willekeu-
rige afschrijving. Op basis van het hiervoor genoemde arrest in combinatie met art. 20a, 
lid 9 Wet VPB 1969 kon dan binnenjaarse verrekening van de resultaten uit het jaar van 
de belangrijke aandeelhouderswisseling plaatsvinden. De wetgever achtte dit ongewenst 
hetgeen resulteerde in de aanscherping van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011. Met 
ingang van deze datum is ook in de wettekst vastgelegd dat de cesuur van art. 20a 
Wet VPB 1969 ligt op het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling. De vorm-
geving van deze reparatiewetgeving is echter bijzonder complex te noemen en komt uit-
gebreid aan de orde in hoofdstuk 5. Voort rijst de vraag of niet opnieuw mogelijkheden 
zijn ontstaan met handel in verlies-bv’s.461

4.4.2.6 Analogie met art. 12a Wet VPB 1969
Art. 20a Wet VPB 1969 is tegelijkertijd ingevoerd met art. 15e Wet VPB 1969, de bepaling 
tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen. Met ingang van 1 januari 2007 is 
laatstgenoemde bepaling vernummerd tot art. 12a Wet VPB 1969.462 Art. 12a Wet 
VPB 1969 is een antimisbruikmaatregel gericht op lichamen waarin verder geen activitei-
ten meer worden ondernomen en die als enige vermogensbestanddeel een herinveste-
ringsreserve op de balans hebben. Belastingplichtigen pogen hierbij de fiscale claim op de 
herinvesteringsreserve illusoir te maken, door de aandelen in het herinvesteringsreserve-
lichaam dusdanig vaak over te dragen dat de fiscus de belastingplichtige in feite uit het 

458 Zie het besluit van 17 september 2003, nr. CPP2003/1731M, NTFR 2003/1628, BNB 2003/390 en 
tevens J.L. van de Streek, ‘Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleg-
gen’, NTFR 2008/1540. Onderdeel 6.4 is in de herziene versies van het besluit niet teruggekeerd.

459 Zie tevens de aantekening bij HR 21 november 2008, nr. 44.044, in V N 2008/56.22.
460 Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 37. Het zou gaan om een budgettaire derving van 

circa € 100 miljoen. Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/
312.

461 Zie D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312 en D.R. Post, ‘Over handel 
in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in NTFR 2011/893.

462 Deze bepaling dient overigens in nauwe samenhang met art. 40 IW te worden bezien.
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zicht verliest. Art. 12a Wet VPB 1969 is in hoge mate gestoeld op art. 20a Wet VPB 1969 en 
dat uit zich dan ook in de tekst van deze bepaling. De aandeelhouderstoets, de uitzonde-
ringen op de aandeelhouderstoets en de wettelijke uitbreiding van het begrip beleggingen 
zijn in beide bepalingen (nagenoeg) gelijk.463 Dit betekent mijns inziens ook dat jurispru-
dentie gewezen over art. 12a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn voor art. 20a Wet 
VPB 1969 en vice versa.464 Wat betreft art. 20a-jurisprudentie denk ik hierbij aan 
HR 22 september 2006, nr. 42.444465, dat gaat over de uitleg van de concernuitzonderings-
bepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Aangezien de concernuitzonde-
ringsbepaling van art. 12a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 letterlijk overeenkomt met 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, is dit arrest ook van belang voor art. 12a 
Wet VPB 1969.466 Ook bepaalde gedeelten van het besluit van 6 mei 2008467 over de toe-
passing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn mijns inziens onverkort van toepassing voor 
art. 12a Wet VPB 1969.

4.4.2.7 Pro-rata-partebenadering wenselijk?
De formulering van art. 20a, lid 1 Wet VPB 1969 leidt ertoe dat bij een wijziging van het 
belang in belangrijke mate alle verliezen in beginsel niet meer voorwaarts verrekenbaar 
zijn. Bij een overdracht van 100% van de aandelen in een verlieslichaam is dit weliswaar 
logisch, maar een pro-rata-partebenadering bij overdrachten van minder dan 100% zou 
ontegenzeggelijk tot een evenwichtiger uitkomst leiden. Bij een overdracht van 30% van 
de aandelen in een verlieslichaam zou dan slechts 30% van de verliezen komen te verval-
len. Duitsland kent bijvoorbeeld ook zo’n pro-rata-partebenadering voor overdrachten 
van meer dan 25% tot 50% in een verlieslichaam.468 Tijdens de parlementaire behandeling 
heeft de NOB hier aandacht voor gevraagd. De staatssecretaris van Financiën wees een pro-
rata-partebenadering echter af:469

‘Een vermindering van het verrekenbare verlies naar rato van de verschuiving van het 
aandeelhoudersbelang – zoals door de Orde bepleit, ook de leden van RPF/SGP vragen hier-

463 Met uitzondering van de laatste wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011.
464 Jurisprudentie over de toepassing van art. 12a Wet VPB 1969 is uitermate schaars. Zie bijvoorbeeld 

Rechtbank Arnhem 26 mei 2011, nr. 10/01931, NTFR 2011/1659. In deze casus ging het om de vraag 
op welk tijdstip er een wijziging in het belang had plaatsgevonden. Deze uitspraak is derhalve ook 
van belang voor de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Een soortgelijke casus 
van kwam voor de toepassing van art. 15e (oud) Wet VPB 1969 (oud) aan de orde in Rechtbank 
Haarlem 1 juli 2011, nr. 10/937, NTFR 2011/1872. Voorts kan nog worden gewezen op de voor de 
toepassing van art. 15e (oud) Wet VPB 1969 gewezen uitspraak van Rechtbank Arnhem van 
2 augustus 2011, nr. 08/02990, NTFR 2012/10.

465 HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16.
466 Tevens is de vraag of voor de toepassing van de concernuitzonderingsbepaling dient te worden 

doorgekeken naar de ‘tophoudstervennootschap’ of dat voldoende is dat wordt gekeken naar 
een verbonden lichaam, voor art. 12a Wet VPB 1969 van belang. Zie hierover uitgebreider para-
graaf 5.3.4.2 hierna. Het arrest HR 21 november 2008, nr. 44.044, in V N 2008/56.22 kan echter in 
mijn optiek niet zonder meer worden toegepast op art. 12a Wet VPB 1969. Dit hangt samen met 
de vraag op welk moment een herinvesteringsreserve wordt gevormd. Zie in dit kader de illustra-
tieve noot van Redactie Vakstudienieuws bij het besluit van 18 december 2003, nr. CPP2003/
2861M, V-N 2004/4.16, NTFR 2004/19. Dit besluit is overigens ingetrokken bij besluit van 27 novem-
ber 2007, nr. CPP20071655M, NTFR 2007/2288, V-N 2008/2.24. Zie ook de aanpassing van art. 15e, 
lid 1 (oud) Wet VPB 1969 als gevolg van de Fiscale Onderhoudswet 2004, Kamerstukken II, 
2003-2004, 29 678, nr. 3, p. 19. Hierbij is art. 15e (oud) Wet VPB 1969 aangepast aan HR 1 juli 1997, 
nr. 32.165, BNB 1997/288. Zie tevens de aantekening van Redactie Vakstudienieuws bij de aanpas-
singen van de Fiscale Onderhoudswet 2004 in V-N 2004/34.2.

467 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, V-N 2008/27.16.
468 Zie hierover uitgebreider bijvoorbeeld D.R. Post en M. Tippelhofer, ‘Dutch and German change of 

ownership legislation: a comparison’, Intertax, oktober 2008, Volume 36, Issue 10, p. 462 e.v. Over-
drachten van meer dan 50% in een verlieslichaam leiden in Duitsland onder omstandigheden ech-
ter ook tot het vervallen van het volledige verlies. Zie tevens paragraaf 6.7.

469 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemingspakket 2001, 
V-N BP21 2000/19.5.
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naar – leidt naar mijn oordeel (gelet op de mitigerende werking van met name het negende 
lid) in situaties waarbij er sprake is van een actieve vennootschap niet tot een rechtvaardi-
ger uitkomst en zou tevens een verzwaring van de uitvoering betekenen.’

Hoewel een pro-rata-partebenadering evenwichtiger uitpakt dan het volledig laten verval-
len van alle verliezen bij een gedeeltelijke wijziging in het uiteindelijke belang, kan ik mij 
de keuze van de wetgever om een pro-rata-partebenadering af te wijzen vanuit een prak-
tisch oogpunt enigszins voorstellen.470 Toch overtuigt de keuze en de motivering van de 
staatssecretaris op dit vlak niet. Mijns inziens zou deze benadering weliswaar een verzwa-
ring van de administratieve lasten met zich meebrengen, zowel voor de fiscus als voor de 
belastingplichtige, maar de vraag is hoe groot deze verzwaring nu daadwerkelijk is, met 
name in de situatie waarin toch al sprake is van een ‘actieve’ vennootschap, zodat de ver-
liezen ook verrekenbaar blijven. Bij een gedeeltelijke overdracht van de aandelen in een 
verlieslichaam zou immers slechts een gedeelte van het verlies in stand blijven, mogelij-
kerwijs verdeeld over verschillende jaren. Bij de beoordeling van de verrekenbaarheid van 
een verlies zou dan moeten worden beoordeeld of en in hoeverre het verlies daadwerke-
lijk verrekenbaar is. Maar een dergelijke beoordeling dient op grond van het huidige 
art. 20a Wet VPB 1969 ook al plaats te vinden, zij het dat dit een ‘alles of niets’-benadering 
is. Maar dit geringe lastenverzwarende element is naar mijn mening geen overtuigende 
reden om een pro-rata-partebenadering af te wijzen.471

Een (pragmatisch) argument om de pro-rata-partebenadering wel af te wijzen is dat een 
aanvulling in de formeelrechtelijke bepalingen voor verliesverrekening noodzakelijk is 
die tot een verzwaring van de administratieve lasten leidt. Op basis van art. 20b Wet 
VPB 1969 wordt een verlies over een jaar immers vastgesteld bij voor bezwaar vatbare 
beschikking. Het zou dan noodzakelijk zijn om de verrekenbaarheid van een verlies op 
grond van art. 20a Wet VPB 1969 ook afzonderlijk vast te stellen.
Resumerend kan gesteld worden dat het argument van de wetgever om voor de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 geen pro-rata-partebenadering te kiezen niet overtuigt. De 
overkill die de huidige alles-of-niets-benadering met zich meebrengt, zou eenvoudig kun-
nen worden verminderd door een meer evenwichtige pro-rata-partebenadering. Dat hier-
bij eventueel gekozen zou worden voor een staffel (zoals in Duitsland) doet hier niets aan 
af.

4.4.2.8 Overgangsrecht en inwerkingtreding
Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2001 is ingevoerd, zou men kunnen den-
ken dat het overgangsrecht en de datum van inwerkingtreding thans van minder belang 
zijn. Toch blijkt uit de jurisprudentie dat de verliezen uit jaren vóór 2001 nog steeds een 
rol kunnen spelen voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.472 De inperking van de 

470 Anders Y.E. Gassler, ‘De Wet Ondernemerspakket 2001. Enkele consequenties voor het onderne-
mingsvastgoed’, MBB 2000 nr. 9, p. 318 en Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening 
in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. Beiden hebben gepleit voor een pro-rata-partebe-
nadering.

471 Bij de invoering van de houdsterverliesregeling ex art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 bleek de sepa-
rate vaststelling van het houdsterverlies bij beschikking geen beletsel voor de invoering ervan. 
Overigens merk ik op dat bij een pro-rata-partebenadering geen aansluiting wordt gezocht bij de 
daadwerkelijke aandeelhouders. In dat geval zou het verlies daadwerkelijk gekoppeld dienen te 
worden aan de belanghebbenden aan wie het verlies uiteindelijk ten goede zou komen. Een der-
gelijke benadering lijkt mij – in aanvulling op art. 20a Wet VPB 1969 – een nog verdergaande 
inbreuk op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969, waarbij wordt aangesloten bij het belas-
tingsubject en moet, nog afgezien van de daarbij behorende complexiteit, om die reden worden 
afgewezen.

472 Zie bijvoorbeeld HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16, 
dat ging over verliezen uit de jaren 1995 (en mogelijkerwijs zelfs eerder) tot en met 2000 en recen-
telijk Hof Den Haag 4 februari 2010, nr. 08/00241, NTFR 2010/842, waarin de toepassing van het 
overgangsrecht aan de orde kwam.
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termijn voor voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot negen jaar zal het 
overgangsrecht echter steeds meer naar de achtergrond doen verdwijnen.

4.4.2.8.A Overgangsrecht
Art. XIV van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 bevat het overgangsrecht met betrek-
king tot art. 20a Wet VPB 1969. Ingevolge deze bepaling blijft een wijziging van het uit-
eindelijke belang in het verlieslichaam die vóór 27 juni 2000 heeft plaatsgevonden, buiten 
aanmerking, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou niet van toepassing zijn als art. 20a Wet VPB 1969 

niet tot wet was verheven; en
b. het verlieslichaam dreef direct voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke 

belang een materiële onderneming.

Met de onder b vermelde voorwaarde zijn in elk geval beleggingslichamen die op het 
moment van de aandeelhouderswisseling geen materiële onderneming dreven, uitgeslo-
ten van verliesverrekening.473 De vraag is overigens of bij de toepassing van onderdeel b 
ook de fictiebepaling van art. 20a, lid 8, Wet VPB 1969 inzake liquide middelen en de ter-
beschikkingstelling van onroerende zaken geldt.474 Dit zou mijns inziens in elk geval niet 
redelijk zijn. Naar mijn mening zou het drijven van een materiële onderneming zoals 
bedoeld in art. XIVd moeten worden beoordeeld naar de stand van de wetgeving en juris-
prudentie per 27 juni 2000, zodat nieuwe ficties in art. 20a Wet VPB 1969 hiervoor geen 
betekenis hebben. Een andere uitleg zou immers materieel neerkomen op terugwerkende 
kracht en dat was nu nadrukkelijk niet de bedoeling.475 Voorts bepaalt lid 2 van art. XIVd 
van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 dat de verliezen slechts verrekenbaar zijn met 
betrekking tot jaren waarin is voldaan aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 (wat de voorwaartse verliesverrekening betreft, thans art. 20a, 
lid 4, aanhef, en lid 6, Wet VPB 1969) en art. 20a, lid 7, onderdeel b, Wet VPB 1969 (wat de 
achterwaartse verliesverrekening betreft, thans art. 20a, lid 9, onderdeel b, Wet 
VPB 1969).476 In aanvulling op de voorwaarde dat het verlieslichaam geen beleggingsven-
nootschap is, mogen de bezittingen van het verlieslichaam in zowel het verliesjaar als het 
winstjaar ook niet voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen. Hetzelfde geldt voor de 
achterwaartse verliesverrekening, waarop art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 ziet.
Als gevolg van de beperking van de termijn voor voorwaartse verliesverrekening per 
1 januari 2007 tot negen jaar en het daarbij behorende overgangsrecht op grond waarvan 
verliezen uit 2002 en voorgaande jaren niet langer verrekenbaar zijn per 1 januari 2012, 
lijkt het overgangsrecht praktisch geen toepassing meer te vinden.

4.4.2.8.B Inwerkingtreding
Ingevolge art. XV, lid 2, van de wet van 14 december 2000, Stb. 567 is art. 20a Wet 
VPB 1969 voor het eerst van toepassing met ingang van boekjaren die op of na 18 oktober 

473 Zie onder meer Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 21.
474 Liquide middelen alsmede onroerende zaken die (in)direct ter beschikking worden gesteld aan 

niet-verbonden lichamen worden in genoemd lid immers bij wetsfictie aangemerkt als beleggin-
gen.

475 In deze zin tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘ De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbe-
lasting’, WFR 2001/729.

476 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 22.
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2000 zijn aangevangen. Hiermee zijn aankondigingseffecten voorkomen.477 Tevens is 
hierdoor voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de precieze inwerkingtreding van 
het nieuwe art. 20a Wet VPB 1969 in geval van gebroken boekjaren.478 Is het boekjaar van 
het verlies-, respectievelijk winstlichaam gelijk aan het kalenderjaar, dan is art. 20a Wet 
VPB 1969 voor het eerst van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

4.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a 
Wet VPB 1969. Hierbij ben ik tevens ingegaan op de relatie tussen art. 20a Wet VPB 1969 
en het civielrechtelijke begrip ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’.
De handel in verlieslichamen lijkt in Nederland een aanvang te hebben genomen in de 
periode waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië wer-
den genationaliseerd en een groot aanbod aan lege vennootschappen met fiscaal verre-
kenbare verliezen ontstond. Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen vol-
trok zich de strijd van de fiscus tegen overheveling van winstcapaciteit van de ene ven-
nootschap naar de andere. Bij gebreke aan een wettelijke basis om de handel in 
verlieslichamen te bestrijden, wilde de Nederlandse fiscus deze handel bestrijden met het 
leerstuk van de richtige heffing. De Hoge Raad blokkeerde deze aanpak echter in 
HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64. Het wekt geen verbazing dat de daarop 
volgende publicatie van de resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206, alwaar 
de handel in verlieslichamen door de staatssecretaris van Financiën als ‘misbruik’ werd 
bestempeld, leidde tot fundamentele kritiek vanuit de wetenschap. De wettelijke basis 
voor een bepaling tegen de handel in verlieslichamen is er uiteindelijk gekomen door per 
1 januari 1970 art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 in te voeren. In de praktijk bleek deze 
bepaling echter niet voldoende effectief. De belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 waren de volgende:
1. De Hoge Raad had reeds diverse malen bepaald dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 

niet van toepassing was, indien de belastingplichtige geen materiële onderneming had 
gedreven, maar zich bezighield met beleggen.

2. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing in de situatie dat de belas-
tingplichtige een materiële onderneming had gedreven die verlieslijdend was en door 
hem nog niet was gestaakt maar in een afgeslankte vorm werd voortgezet (duurzame 
inkrimping). Hierbij konden tevens nieuwe beleggingsactiviteiten worden opgestart.

3. De regeling was niet van toepassing bij zogeheten interne aandeelhouderswisselingen.
4. Er bestond bezwaar tegen de mogelijkheid van de overdracht van verliezen van ven-

nootschappen die weliswaar ondernemingsactiviteiten verrichtten, maar waarbij de 
winst voor een groot deel werd behaald met activa die als beleggingsobject kunnen 
worden verhandeld.

Op basis van voornoemde bezwaren en knelpunten bleken er in de praktijk voldoende 
mogelijkheden te bestaan om de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te 
omzeilen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de invoering van een geheel nieuw art. 20a 
Wet VPB 1969.

477 Bij derde nota van wijziging is de oorspronkelijk voorgestelde datum van 27 juni 2000 vervangen 
door 18 oktober 2000, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 22, p. 2. De staatssecretaris van 
Financiën lijkt deze twee data zelf ook door elkaar te halen, getuige zijn antwoord op een vraag 
van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, waarin hij opmerkt dat de maatregel niet van toepassing 
is op oude aanslagen over boekjaren die aanvangen vóór 27 juni 2000, Kamerstukken I, 2000-2001 
27 209, nr. 89c, p. 4. Het ware zorgvuldiger geweest als de staatssecretaris van Financiën had opge-
merkt dat de maatregel niet van toepassing is op oude aanslagen over boekjaren die aanvangen 
vóór 18 oktober 2000. Zie ook Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescom-
pensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 744.

478 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 22.
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Vanuit een civielrechtelijke invalshoek bezien, wordt het doorkijken naar de achterlig-
gende aandeelhouders ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’ genoemd. De juridische 
huls van de vennootschap of rechtspersoonlijkheid wordt hierbij weggedacht voor doel-
einden van aansprakelijkheid. Volgens Vandekerckhove worden hierbij twee juridische 
uitgangspunten terzijde geschoven. In de eerste plaats het uitgangspunt dat een vennoot-
schap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van de aandeelhouders. In de 
tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuurders niet aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de vennootschap. De achterliggende gedachte of noodzaak van ‘pier-
cing the corporate veil’ in het civiele recht lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter 
zake doende geldende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het 
noodzakelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen. Het 
concept van Durchgriff of ‘piercing the corporate veil’ is ook in de fiscale doctrine door-
gedrongen. Art. 20a Wet VPB 1969 kan ook als een vorm van Durchgriff worden aange-
merkt. Doorgaans wordt hierbij niet voldoende in ogenschouw genomen dat ook de 
Durchgriff zijn grondslag vindt in het civiele recht. Weliswaar betreft het een uitzonde-
ring in het civiele recht, waarbij onder bijzondere omstandigheden wordt doorgekeken 
naar de achterliggende aandeelhouders, maar dat neemt niet weg dat ook in het civiele 
recht een dergelijke uitzondering op de hoofdregel onder bijzondere omstandigheden 
(zoals bijvoorbeeld het bestrijden van misbruik) kennelijk gerechtvaardigd is. Het omstre-
den karakter van art. 20a Wet VPB 1969 volgt daarmee veel meer uit de inbreuk van deze 
bepaling op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969 dat gebaseerd is op het totaal-
winstbeginsel dan uit het civieljuridische concept van de Durchgriff. Op grond van de ver-
eenzelvigingsgedachte of de doorbraak van de juridische zelfstandigheid van het verlies-
lichaam zou men verwachten dat de compensabele verliezen zouden moeten achterblij-
ven bij de achterliggende aandeelhouders in plaats van dat deze verloren gaan. Vanuit de 
Durchgriff bezien is het verloren gaan van de verliezen in deze opvatting een onzuivere 
benadering.

In de literatuur is door diverse auteurs fel geageerd tegen het (ten onrechte) bestempelen 
van de handel in verlieslichamen als misbruik. De kritiek uit zich met name op de funda-
mentele inbreuk op het wettelijke systeem van de Wet VPB 1969 en het totaalwinstbegin-
sel. Achterliggende belanghebbenden bij een verlieslichaam zouden hierbij irrelevant 
moeten zijn voor de vraag of verliezen al dan niet verrekenbaar zijn dan wel blijven. Zoals 
echter ook terecht is geconstateerd door Giele is voor de beoordeling van art. 20a Wet VPB 
1969 tevens van belang welk vertrekpunt men kiest. Indien de vergelijking met een IB-
ondernemer wordt gemaakt, kan worden betoogd dat verliezen in de vennootschapsbelas-
ting, evenals in de inkomstenbelasting, ook niet kunnen worden overgedragen. Hoewel 
er wel iets voor dit standpunt valt te zeggen, behoeft het eveneens geen betoog dat de 
structuur van de vennootschapsbelasting nu eenmaal met zich meebrengt dat verliesli-
chamen kunnen worden overgedragen aan nieuwe aandeelhouders. Daarnaast kan er van-
uit de zijde van de fiscus begrip voor worden opgebracht dat een dam wordt opgeworpen 
tegen het benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De wetgever 
dient bij de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen derhalve een 
zorgvuldige afweging te maken tussen alle relevante belangen, zoals theoretische zuiver-
heid en budgettaire belangen. Hierbij dient echter wel de vraag te worden beantwoord of 
de huidige regeling voldoet aan de door mij gestelde kwaliteitseisen (zie hoofdstuk 1).

Het oorspronkelijk voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 bevatte vele onduidelijkheden, 
zodat het voorstel uiteindelijk is aangepast. Niet altijd is duidelijk of en in welke mate 
bepaalde delen uit de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel nog 
doorwerken naar de uiteindelijk ingevoerde bepaling.
Art. 20a Wet VPB 1969 bevat een gelaagde structuur. De aandeelhouderstoets van art. 20a, 
lid 1, Wet VPB 1969 geldt als uitgangspunt. De verliezen zijn niet langer voorwaarts ver-
rekenbaar indien zich een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate (dat 
wil zeggen: voor 30% of meer) voordoet. Een pro-rata-partebenadering op grond waarvan 
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slechts een gedeelte van het verlies corresponderend aan de wijziging van het belang zou 
komen te vervallen, is door de wetgever terecht afgewezen. Indien sprake is van een kwa-
lificerende belangenwijziging dient vervolgens te worden beoordeeld of mogelijk een uit-
zondering op de aandeelhouderstoets van toepassing is, als gevolg van een verkrijging 
krachtens huwelijksvermogensrecht of krachtens erfrecht of door toepassing van de con-
cernuitzonderingsbepaling of indien het de belastingplichtige er niet mee bekend is of 
had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige is gewijzigd (mits 
deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt. Een 
verlies komt niet te vervallen wanneer de belastingplichtige kan voldoen aan zowel de 
beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleggingstoets is opgeno-
men in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat indien de bezittingen van een 
belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestonden uit 
beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens is voldaan aan de 
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat direct voorafgaande aan de wijziging de geza-
menlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet mag zijn afgeno-
men tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het 
begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel b, 
Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde van de wijziging 
van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om de gezamenlijke 
omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie 
jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de 
werkzaamheden in het oudste verliesjaar. In het vijfde tot en met twaalfde lid zijn vervol-
gens nadere uitwerkingen van art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen die in hoofdstuk 5 aan 
bod zullen komen.

Evenals onder de vigeur van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 het geval was, geldt onder 
art. 20a Wet VPB 1969 dat niet van belang is of een bepaalde wijziging in het uiteindelijke 
belang (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de verliezen van de belas-
tingplichtige dan wel of sprake is van misbruik. Met andere woorden: de ‘animus com-
pensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet vereist. Dit is een van de 
belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. De toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969 kan in voorkomende gevallen tot overkill leiden. De vraag rijst of deze overkill 
gerechtvaardigd is. Enerzijds kan worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een 
antimisbruikmaatregel; de wetgever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit naar 
mijn mening ook niet willen. Anderzijds valt niet in te zien waarom art. 20a Wet 
VPB 1969 niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs. Belastingplichtigen zouden 
naar mijn mening de mogelijkheid moeten hebben om aannemelijk te maken dat bijvoor-
beeld een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate niet in overwegende 
mate is gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor verliesverrekening van de 
belastingplichtige dan wel van degenen die een uiteindelijk belang hebben in de belas-
tingplichtige.




