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5 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a 
Wet VPB 1969

5.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis, ratio en structuur van 
art. 20a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen, en haar voorgan-
ger, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Daar is tevens geconstateerd dat de vraag of bij de 
‘handel in verlieslichamen’, waarbij de aandeelhouder van een verlieslichaam dit verlies 
alsnog op enigerlei wijze te gelde probeert te maken, sprake is van misbruik afhankelijk 
is van het uitgangspunt dat men kiest. Vanuit de neutraliteit die zou moeten bestaan tus-
sen de onderneming die wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak versus de 
onderneming die wordt gedreven met behulp van een bv is een dergelijke bepaling moge-
lijk goed verklaarbaar. Ook vanuit een internationaal perspectief is een deze bepaling 
verklaarbaar, aangezien vele andere landen een soortgelijke bepaling kennen (zie hoofd-
stuk 6). Maar vanuit de totaalwinstgedachte en het gekozen systeem van de Wet VPB 1969 
dat het belastingsubject als uitgangspunt neemt, is maar moeilijk verdedigbaar dat de fis-
cus meeprofiteert van de verliezen van een belastingplichtige. De wetgever heeft het gege-
ven dat ten aanzien van nagenoeg lege vennootschappen de verliescompensatie te gelde 
wordt gemaakt echter bestempeld als ‘ongewenst gebruik’ en daarmee is het bestaans-
recht van art. 20a Wet VPB 1969 een feit. Sinds de invoering van de Wet VPB 1969 bestaat 
dan ook een bepaling om dit onbedoelde gebruik te bestrijden.
Aanvankelijk werd het voorkomen van ongewenste handel in verlieslichamen bestreden 
met art. 20, lid 5, (oud) Wet, dat per 1 januari 2001 is vervangen door een geheel nieuw en 
uitgebreid art. 20a Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 bewerkstelligt dat een wijziging 
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in beginsel leidt tot het vervallen van de 
mogelijkheden voor verliesverrekening, tenzij voldaan is aan een aantal specifieke voor-
waarden. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de fiscaaltechnische facetten van deze 
bepaling. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij 
de diverse belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting, zowel binnenlandse als 
buitenlands belastingplichtigen. Paragraaf 5.3 behandelt de aandeelhouderstoets, inclu-
sief de mogelijke uitzonderingen op de hoofdregel. In paragraaf 5.4 wordt de beleggings-
toets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 behandeld. In paragraaf 5.5 ga ik in op de 
activiteiten- en inkrimpingstoetsen. In paragraaf 5.6 ga ik in op enige andere aspecten van 
art. 20a Wet VPB 1969, zoals achterwaartse verliesverrekening, de werking van art. 20a, 
lid 11 en 12 Wet VPB 1969 en behandeling van latente verliezen en winsten. Paragraaf 5.7 
behandelt vervolgens enige formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 in samenhang 
met de artikelen 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969. De wisselwerking tussen art. 20a Wet 
VPB 1969 en het Europese recht komt in paragraaf 5.8 aan de orde, gevolgd door de 
impact van het leerstuk van fraus legis op art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 5.9). Ik sluit 
af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in paragraaf 5.10.479

479 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 herziene druk, Kluwer, 
Deventer 2009. Op enkele plaatsen in dit hoofdstuk is echter afgeweken van het ingenomen 
standpunt in mijn monografie.
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5.2 ART. 20A WET VPB 1969 EN DE BELASTINGPLICHTIGE

Art. 20a Wet VPB 1969 maakt geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlands 
belastingplichtigen, zodat beide in beginsel onder het toepassingsbereik van deze bepa-
ling kunnen vallen. Dit is logisch. Niet valt in te zien waarom een buitenlands belasting-
plichtig lichaam niet onder art. 20a Wet VPB 1969 valt en een binnenlands belastingplich-
tig lichaam wel. Men zou echter verwachten dat het toepassingsbereik van art. 20a 
Wet VPB 1969 zich alsdan ook beperkt voor zover de buitenlands belastingplichtige op 
grond van zijn Nederlandse inkomen valt onder de eisen van deze bepaling. Dit blijkt ech-
ter niet het geval te zijn. Ik ga hier nog uitgebreider op in in paragraaf 5.2.4. In 
paragraaf 5.2.1 ga ik eerst in op de vraag op welke binnenlands belastingplichtigen 
art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn. De samenloop met de fiscale eenheid komt 
in paragraaf 5.2.2 aan de orde.

5.2.1 De binnenlands belastingplichtige

Zoals vermeld is art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepassing op alle binnenlands 
belastingplichtigen als genoemd in art. 2 Wet VPB 1969. Ter zake van deze binnenlands 
belastingplichtigen dient uiteraard nog wel beoordeeld te worden of het belang in deze 
belastingplichtige überhaupt kan wijzigen om onder het bereik van art. 20a Wet VPB 1969 
te kunnen vallen. Anders is er immers ook geen sprake van de handel in verlieslichaam 
en is het ook niet nodig om hiervoor een nadere (antimisbruik)maatregel te treffen. In het 
onderstaande ga ik specifiek op de in art. 2 nader genoemde belastingplichtigen.480

5.2.1.1 Lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal
Art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 betrekt de nv, de bv, de open commanditaire ven-
nootschap (hierna: open cv) en andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of 
ten dele in kapitaal is verdeeld in de heffing. Het behoeft mijns inziens geen betoog dat 
het belang in deze groep belastingplichtigen in belangrijke mate kan wijzigen, bijvoor-
beeld als gevolg van een aandelenoverdracht in een bv of een nv, of de overdracht van het 
aandeel in een open cv. Op de vraag wat dient te worden verstaan onder een wijziging van 
het ‘belang’ ga ik in paragraaf 5.3.3 nader in.
De ‘open cv’ is in een fiscaal begrip dat nader is gedefinieerd in art. 2, lid 3, onderdeel c, 
AWR. Hiervan is sprake indien de toetreding van of vervanging van commanditaire ven-
noten kan plaatshebben zonder toestemming van alle vennoten, zowel beherende als 
commanditaire.481 In art. 2, lid 3, onderdeel f, AWR is vervolgens bepaald dat onder een 
aandeel tevens wordt verstaan de deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot in 
een commanditaire vennootschap. De belastingplicht van de open cv strekt zich hierbij 
uit tot het resultaat voor zover dit aan de commanditaire vennoten toekomt. Het resultaat 
van de beherende vennoten wordt rechtstreeks bij de beherende vennoten zelf in de hef-
fing betrokken en komt in aftrek op het resultaat van de open cv zelf (vide art. 9, lid 1, 
onderdeel e, Wet VPB 1969).482 Daarnaast wordt de open cv, evenals de nv en de bv, op 

480 Vanzelfsprekend laat ik hierbij de subjectief vrijgestelde belastingplichtigen als genoemd in 
art. 5, 6 en 6a Wet VPB 1969 buiten beschouwing. Deze belastingplichtigen worden op grond van 
hun subjectieve vrijstelling niet in de heffing betrokken. Art. 20a Wet VPB 1969 is dus niet op 
deze belastingplichtigen van toepassing. Uiteraard kan art. 20a Wet VPB 1969 weer wel van toe-
passing zijn indien een subjectief vrijgestelde belastingplichtige een belang houdt in een andere 
belastingplichtige als genoemd in art. 2 Wet VPB 1969. Ook de ondernemingen van publiekrech-
telijke rechtspersonen ex art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 en de indirecte overheidsbedrijven als 
genoemd in art. 2, lid 7, Wet VPB 1969 laat ik buiten beschouwing. Het gaat bij deze groep immers 
niet direct om de betreffende rechtsvorm die in de belastingheffing wordt betrokken, maar om 
de aard van de (publieke) werkzaamheden van de betreffende belastingplichtige.

481 Zie over dit toestemmingsvereiste nader het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M, 
NTFR 2007/176, V-N 2007/8.15.

482 Zie bijvoorbeeld HR 7 juli 1982, nr. 20.655, BNB 1982/268.
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grond van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 geacht zijn onderneming te drijven met zijn gehele 
vermogen.
De vraag rijst nu of het belang van de beherende vennoten meetelt voor de beoordeling 
of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige. Ik ben 
geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, al is het antwoord wel in strijd met doel 
en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Ik zal dit nader motiveren. Stel dat een open cv 
100 commanditaire vennoten heeft die gezamenlijk een 70%- belang hebben, terwijl de 
twee beherende vennoten gezamenlijk een 30%-belang hebben. Er bestaat geen onder-
linge (aandeelhouders)relatie tussen de beherende en commanditaire vennoten. Wanneer 
de beherende vennoten worden vervangen door twee andere beherende vennoten is naar 
mijn mening in beginsel sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang in de belas-
tingplichtige, waardoor de compensabele verliezen van de open cv zouden kunnen 
komen te vervallen. Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 haakt immers niet aan bij de vraag welk 
deel van het object van de belastingplichtige in de heffing wordt betrokken.483 Toch is dit 
opmerkelijk, omdat ten aanzien van de beherende vennoten helemaal geen sprake is van 
de handel in een verlieslichaam. De beherende vennoten hebben een eventueel verlies uit 
hoofde van hun belang in de open cv immers rechtstreeks genoten.484 Sterker nog: de ver-
liezen van de uittredende beherende vennootschappen worden in hun geheel niet getrof-
fen door art. 20a Wet VPB 1969. Dit laat echter onverlet dat de beherende vennoten een 
belang in de open cv hebben. Naar mijn mening is hier dan ook sprake van overkill en 
strijdigheid met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.
Onder ‘andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal’ kunnen bijvoor-
beeld worden verstaande burgerlijke maatschap of een vof op aandelen en de Europese 
naamloze vennootschap, de Societas Europaea (SE).485 Ook ten aanzien van dergelijke ven-
nootschappen kan art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing zijn.

5.2.1.2 Coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag
Met ingang van 1 januari 1989 is de coöperatie niet langer een bijzonder soort vereniging, 
maar een zelfstandige rechtsvorm die is opgenomen in Titel 3 van Boek 2 het Burgerlijk 
Wetboek.486 Verenigingen op coöperatieve grondslag zijn verenigingen die juridisch niet 
als coöperatie zijn te beschouwen, maar feitelijk wel als zodanig werkzaam zijn. Ten aan-
zien van deze rechtspersonen kan zich tevens een wijziging voordoen van het uiteinde-
lijke belang, al is niet geheel duidelijk wanneer hier sprake van zal zijn. De staatssecreta-
ris van Financiën heeft aangegeven dat in de context van coöperaties het begrip ‘uiteinde-
lijk belang’ materieel moet worden getoetst. Bij een dergelijke toetsing zijn de bepalingen 
uit de statuten, huishoudelijk reglement en andere afgeleide regelingen (bijvoorbeeld een 
winstreglement) van belang, waarbij gekeken dient te worden naar de zeggenschap, 
winstgerechtigdheid en de winstverdeling.487 In paragraaf 5.3.3 ga ik uitgebreider op deze 
begrippen in.

5.2.1.3 Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die als verzekeraar of als 
kredietinstelling optreden

Onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als ver-
zekeraar of als kredietinstelling optreden, worden in de heffing van de vennootschapsbe-
lasting betrokken op grond van art. 2, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969. De onderlinge 

483 Soortgelijke problematiek doet zich voor bij de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 op buiten-
lands belastingplichtigen met een vaste inrichting in Nederland. Zie paragraaf 5.2.4.

484 Vgl. het hiervoor genoemde arrest BNB 1982/268.
485 Kamerstukken II, 1959-1960, 6000, nr. 3, p. 17 en Kamerstukken II, 1962-1963, 6000, nr. 9, p. 5-6. 

Zie tevens HR 24 november 1976, nr. 17.998, BNB 1978/13.
486 Met ingang van deze datum werd art. 2:53 BW gewijzigd en kwam de naam ‘coöperatieve vereni-

ging’ te vervallen. Desalniettemin is nog steeds sprake van een bij notariële akte als coöperatie 
opgerichte vereniging.

487 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. De voorgangers van dit 
besluit bevatten een iets uitgebreidere toelichting.



142 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

waarborgmaatschappij vindt zijn civielrechtelijke grondslag in art. 2:53, lid 2, BW en is 
een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging die 
zich richt op het verzekeringsbedrijf ten behoeve van haar leden. De leden van de onder-
linge waarborgmaatschappij en de vereniging vormen aldus het belang in deze rechtsper-
sonen. Wijzigingen in het ledenbestand kunnen hierbij dus in beginsel leiden tot een wij-
ziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige.

5.2.1.4 Verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen
Zowel verenigingen en stichtingen die op grond van de Woningwet als instellingen die 
in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn (art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet 
VPB 1969), als andere verenigingen en stichtingen indien en voor zover zij een onderne-
ming drijven (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969) zijn belastingplichtig, dan wel kun-
nen belastingplichtig zijn, voor de vennootschapsbelasting. Voor de eerstgenoemde groep 
geldt hierbij dat zij onder alle omstandigheden belastingplichtig zijn op grond van hun 
gehele vermogen, terwijl voor de onder art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 vallende 
verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen de belastingplicht slechts geldt 
indien en voor zover een onderneming wordt gedreven.488 Voor het bepalen of sprake is 
van een wijziging in het uiteindelijke belang in de hiervoor genoemde rechtspersonen is 
met name de civielrechtelijke achtergrond van de betreffende rechtsvorm van belang. De 
mate van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (geheel versus gedeeltelijk) is 
hierbij irrelevant. Deze vraag kan uiteraard wel een rol spelen bij de beleggings- en de acti-
viteiten- en inkrimpingstoetsen (zie paragraaf 5.4 en 5.5 hierna).
De vereniging is in art. 2:26 BW gedefinieerd als een rechtspersoon met leden die is 
gericht op een bepaald doel en die wordt opgericht bij meerzijdige rechtshandeling. De 
vereniging kan echter geen winst uitdelen aan haar leden (zie art. 2:26, lid 3, BW). De 
stichting daarentegen kent geen leden. Daarnaast geldt voor de stichting een uitkerings-
verbod aan haar oprichters, haar organen of aan andere personen, tenzij de uitkeringen 
een ideële of sociale strekking hebben (zie art. 2:285 BW). Gezien het civielrechtelijke 
karakter van de vereniging en de stichting rijst de vraag of het uiteindelijke belang in een 
vereniging of stichting kan wijzigen. In mijn optiek dient deze vraag voor de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 ontkennend te worden beantwoord. Dit betekent dat de vereni-
ging en de stichting als de hoogste ‘schakel’ in de keten dienen te worden aangemerkt.489 
A-G Wattel lijkt echter van mening te zijn dat een belang in een stichting mogelijk is, 

488 Onder het begrip ‘andere rechtspersonen’ vallen bijvoorbeeld kerkgenootschappen en het Euro-
pees Economisch Samenwerkingsverband (de EESV). De heffing van vennootschapsbelasting bij 
een EESV vindt rechtstreeks plaats bij de leden. Zie onder meer het besluit van 1 maart 1990, 
nr. WDB 90/63, V-N 1990, p. 815. Betoogd kan daarom worden dat er geen wijziging van het uit-
eindelijke belang in de zin van art. 20a Wet VPB 1969 in een EESV kan plaatsvinden. In genoemd 
besluit heeft de staatssecretaris aangegeven dat een EESV niet onderworpen is aan vennoot-
schapsbelasting. Zie tevens L.G.M. Stevens, ‘Fiscale aspecten van het Europees economisch samen-
werkingsverband (EESV)’, WFR 1989/735 en ‘De EESV-resolutie’, WFR 1990/421.

489 Zie tevens onderdeel 5.2 van de conclusie van A-G Wattel van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/
579, V-N 2006/49.17.
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indien er sprake is van (voldoende) zeggenschap.490 In mijn optiek is deze opvatting in het 
licht van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 te ruim, omdat het toch zeker moet 
gaan om de situatie waarbij de verliezen van een lichaam uiteindelijk (bijvoorbeeld via 
een aandelenbelang) toekomen aan anderen dan degenen die dit verlies hebben veroor-
zaakt. Bij een stichting is dit niet mogelijk, omdat het gaat om vermogen in de dode hand. 
Bij wijziging van de zeggenschap van een stichting, bijvoorbeeld als gevolg van een wijzi-
ging van de enige bestuurder van een stichting, komen de verliezen van een stichting (of 
bijvoorbeeld van een verlies-bv waarvan de stichting enig aandeelhouder is) niet ineens 
ten goede aan iemand anders, ondanks dat wellicht de zeggenschap in de stichting is 
gewijzigd.491 Art. 20a Wet VPB 1969 zou dan niet van toepassing moeten zijn. Ook uit de 
parlementaire geschiedenis is af te leiden dat een vereniging of een stichting de houder 
van het uiteindelijke belang is.492 Voorts is ook de staatssecretaris van mening dat een 
stichting of een vereniging geen achterliggende belanghebbenden heeft, getuige onder-
deel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008.493 Het praktische belang van een wijziging van 
het uiteindelijke belang in een stichting lijkt overigens zeer gering. Immers, indien 
sprake is belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, zal doorgaans voldaan zijn aan 
de beleggingstoets, terwijl, indien niet voldaan is aan de beleggingstoets, er veelal geen 
sprake zal zijn van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Bij een wijziging van 
het uiteindelijke belang zullen in dat geval ook geen verliezen vervallen.494

5.2.1.5 Fondsen voor gemene rekening
Fondsen voor gemene rekening worden op grond van art. 2, lid 1, onderdeel f, jo. art. 2, 
lid 3, Wet VPB 1969 in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken, indien zij als 
‘open’ kunnen worden aangemerkt. De vraag of sprake is van een ‘open’ fonds voor 
gemene rekening is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de bewijzen van deelge-
rechtigdheid.495 Op grond van de tweede volzin van art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 wordt een 
fonds voor gemene rekening als onderneming aangemerkt. Hierdoor is de toevoeging van 

490 A-G Wattel heeft op 2 juni 2009 een drietal conclusies uitgebracht over het begrip ‘voor ten min-
ste een derde gedeelte belang hebben’ in de zin van art. 4 WBR. Conclusies van A-G Wattel nrs. 08/
04451, 08/04453 en 08/04454, V-N 2009/32.21, 22 en 23. Deze conclusies zijn in mijn optiek ook 
van belang voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, omdat het begrip ‘belang’ in art. 4 WBR 
gestoeld is op art. 10a Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 op haar beurt weer op art. 10a 
Wet VPB 1969 lijkt te zijn gebaseerd. In paragraaf 5.3.3 ga ik uitgebreider op deze conclusies in. 
J.L. van de Streek merkt op dat op tekstuele gronden verdedigd zou kunnen worden dat een 
omzetting van een stichting in een bv niet kan leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, 
aangezien het uiteindelijke belang in een stichting niet kan wijzigen, omdat het er niet was. Een 
dergelijke wijziging lijkt mij echter een wijziging in het uiteindelijke belang van 100%. Zie J.L. van 
de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008, p. 96. 
Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 leek het zo te zijn dat deze bepaling altijd van toepassing 
was op een stichting die aandelen hield in een verliesvennootschap die haar onderneming had 
gestaakt. Eventuele toekomstige winsten konden immers niet ten goede komen aan de oorspron-
kelijke aandeelhouders/natuurlijke personen. Van der Geld bepleitte echter een doel-en-strek-
king-benadering op grond waarvan de verliesverrekening niet verloren zou gaan indien deze 
stichting aandeelhouder van de verliesvennootschap was en bleef. J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken 
vennootschapsbelasting, Fiscale Studieserie, nr. 31, FED, Kluwer, Deventer 1997, p. 280.

491 Het leerstuk van de ‘transparence fiscale’ kan hierbij (onder meer) stichtingen nog een rol spelen. 
Op grond van dit leerstuk wordt onder bepaalde omstandigheden het vermogen van een lichaam 
toegerekend aan andere gerechtigden dan de stichting indien zij over het vermogen van de stich-
ting kunnen beschikken als ware dit hun eigen vermogen. In een dergelijke situatie kan er bij een 
stichting ook sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang, waardoor art. 20a Wet 
VPB 1969 van toepassing zou kunnen zijn. Zie bijvoorbeeld HR 9 maart 1988, nr. 24.301, 
BNB 1989/228.

492 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
493 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
494 De toepassing van de beleggingstoets bij bijvoorbeeld stichtingen komt in paragraaf 5.4.3.4 nog 

nader aan de orde.
495 Zie tevens het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, NTFR 2007/175, V-N 2007/8.16.
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een fonds voor gemene rekening in art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 niet nodig.496 Dit laat echter 
onverlet dat de groep belastingplichtigen zich doorgaans zal bezighouden met beleggings-
activiteiten of asset pooling, waarbij bedacht dient te worden dat deze ‘vermogensetiket-
tering’ geenszins doorwerkt naar de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 (zie 
tevens paragraaf 5.4 hierna). Hiervoor dient nog een zelfstandige toets van de betreffende 
bezittingen van de belastingplichtige plaats te vinden. Praktisch gezien zal een wijziging 
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in een fonds voor gemene rekening dat 
beleggingsactiviteiten verricht doorgaans leiden tot het vervallen van de verliezen op 
grond van art. 20a Wet VPB 1969.

5.2.1.6 De fiscale beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969
Art. 28 Wet VPB 1969 bepaalt dat de in het tweede lid van dit artikel nader genoemde 
rechtspersonen op verzoek de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) kunnen verkrij-
gen op grond waarvan het object is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, mits voldaan 
is aan de in art. 28 Wet VPB 1969 gestelde voorwaarden. Verliesverrekening over de sta-
tusperiode heen is hierbij niet mogelijk, vide art. 20, lid 3, Wet VPB 1969. Dit betekent 
mijns inziens echter niet, dat bij een wijziging in het uiteindelijke belang in een jaar 
waarin de status van fiscale beleggingsinstelling geldt, de verliezen uit jaren waarin deze 
status niet gold, niet zouden komen te vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969. 
Art. 20a Wet VPB 1969 maakt, anders dan art. 20, lid 3, Wet VPB 1969, geen onderscheid 
in de verliezen naar gelang de status van de belastingplichtige.
Een verlies dat wordt geleden in de periode dat een lichaam de status van FBI leidt tot een 
compensabel uitdelingstekort. Dit uitdelingstekort is op grond van art. 2, lid 4, BBI verre-
kenbaar met de voor uitdeling beschikbare winst van de acht volgende jaren. Naast de spe-
cifieke problemen die zich kunnen voordoen ten aanzien van verliesverrekening bij een 
statuswisseling van een FBI497, kan de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ertoe leiden 
dat de verliezen en de uitdelingstekorten van een FBI uiteen gaan lopen.498 Hoewel de ver-
liezen van een FBI op grond van art. 20a Wet VPB 1969 kunnen komen te vervallen, blij-
ven de aanwezige uitdelingstekorten bij een wijziging van het uiteindelijke belang in 
beginsel bestaan. Deze verlagen daarmee de uitdelingsverplichting van de FBI.

5.2.1.7 Omzetting van rechtspersonen
De omzetting van een rechtspersoon op de voet van art. 2:18 BW wordt, anders dan de 
omzetting van een bv in een nv en omgekeerd en anders dan de omzetting van een ver-
eniging in een stichting en omgekeerd, op grond van art. 28a, lid 1, Wet VPB 1969 aange-
merkt als een fictieve liquidatie. Het vermogen van de rechtspersoon wordt hierbij geacht 
te zijn uitgekeerd aan de deelgerechtigden tot het vermogen die vervolgens geacht wor-
den dit vermogen te hebben ingebracht in de ‘nieuwe’ rechtspersoon. Art. 20a Wet 
VPB 1969 kan alsdan niet aan de orde komen, omdat de verliezen op grond van de fictieve 
liquidatie definitief komen te vervallen.
Onder bepaalde nader te stellen voorwaarden leidt de omzetting echter niet tot liquidatie, 
maar is sprake van een geruisloze omzetting. Dit is nader geregeld in het Besluit omzet-
ting rechtspersoon van 9 maart 2006, nr. CPP2005/2571M, V-N 2006/15.16, dat vervangen 
is door het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, NTFR 2011/1363. De vijfde stan-
daardvoorwaarde in laatstgenoemd besluit bepaalt dat de aanspraak op verrekening van 
voor het omzettingstijdstip geleden verliezen overgaan op de omgezette rechtspersoon. 
Evenals bijvoorbeeld bij de juridische fusie en de juridische splitsing het geval is, leidt de 
fiscale-indeplaatstreding, bij de geruisloze omzetting opgenomen in 
standaardvoorwaarde 1, in de visie van de staatssecretaris van Financiën niet tot het over-

496 Kamerstukken II, 1967-1968, 6000, nr. 17, p. 9.
497 Zie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, 

Deventer 2003, p. 110.
498 Afgezien van de reguliere afwijkingen tussen het uitdelingstekort en het verlies in de zin van 

art. 20 Wet VPB 1969. Zie art. 2, lid 2, BBI.
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gaan van de verliescompensatierechten.499 Hiervoor is (in dit geval) een afzonderlijke stan-
daardvoorwaarde noodzakelijk. De geruisloze omzetting leidt aldus in beginsel niet tot 
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, tenzij er sprake zou zijn van een belangrijke wijzi-
ging in de deelgerechtigdheid als genoemd in onderdeel 4b van het besluit, bijvoorbeeld 
bij de omzetting van een stichting in een bv en omgekeerd. Van de Streek merkt op dat 
bij de omzetting van bijvoorbeeld een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaat-
schappij in een stichting of vereniging de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 achter-
wege zou moeten blijven, omdat er bij een dergelijke omzetting geen deelgerechtigden 
opkomen die kunnen profiteren van de verliesverrekening.500 De toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 staat naar zijn mening in zo’n geval op gespannen voet met doel en strek-
king van deze regeling. Naar mijn mening dient echter bedacht te worden dat de ‘animus 
compensandi’ ook onderdeel uitmaakt van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 
(zie paragraaf 4.2.4 hiervóór). Dit betekent dat ongeacht het doel van de omzetting, 
art. 20a Wet VPB 1969 bij een dergelijke omzetting van toepassing is.501 Desalniettemin 
onderschrijf ik de mening van Van de Streek dat in dergelijke situaties sprake is van over-
kill.

5.2.2 Samenloop met de fiscale eenheid

De vraag rijst of zich speciale problemen voordoen rondom de toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 bij het regime van de fiscale eenheid. Voor de toepassing van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad502 dat deze samenloop 
kon leiden tot ingewikkelde casuïstiek. Uit deze jurisprudentie blijkt dat voor de toepas-
sing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar de totale onderneming die de moedermaat-
schappij door de werking van het fiscale-eenheidsregime fiscaal geacht wordt te drijven, 
moet worden gekeken en niet alleen naar de onderneming van één of enkele fiscaal met 
de moedermaatschappij gevoegde dochtermaatschappij(en).503 Zo oordeelde de Hoge 
Raad – zoals reeds hiervóór vermeld – in BNB 1993/214 dat naar de strekking van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 de herkomst van de verliezen niet van betekenis is. In dit kader 
kan echter tevens worden gewezen op HR 23 november 2007, nr. 42 517, BNB 2008/28.504 
In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat naar de strekking van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 
1969 van belang is dat de verliezen voortkomen uit de overgedragen activiteiten, hetgeen 

499 Vgl. R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing, FED Fiscale Brochures, Kluwer, Deventer 2001, 
p. 80, die opmerken dat verliescompensatierechten kennelijk als hoogstpersoonlijk of als ver-
knocht moeten worden beschouwd. Zie tevens Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, p. 10 
met betrekking tot de juridische fusie en splitsing.

500 J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008, 
p. 95-97. Zoals Van de Streek terecht constateert, dient na de omzetting in een stichting of een 
vereniging uiteraard nog wel sprake te zijn van een onderneming die is onderworpen aan de hef-
fing van vennootschapsbelasting, omdat anders de verliezen überhaupt niet langer verrekenbaar 
zouden zijn, bij gebreke aan subjectieve belastingplicht.

501 In de wetsgeschiedenis wordt overigens gesproken over het ‘doel van de aandeelhouders’, die 
uiteraard bij een stichting ontbreken. Zie paragraaf 10.2.2.4 hiervoor).

502 Onder meer HR 28 april 1993, nr. 28.344, BNB 1993/213, HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/
214 en HR 28 januari 1998, nr. 33.057, BNB 1998/95.

503 In deze zin tevens J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM nr. 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deven-
ter 2003, p. 106, die meent dat voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 het 
bestaan van de fiscale eenheid niet kan worden genegeerd. Zie tevens J.N. Bouwman, Wegwijs in 
de vennootschapsbelasting, 10e druk Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 705-706, 
die BNB 1993/214, in welk arrest met het bestaan van een fiscale eenheid geen rekening werd 
gehouden, lijkt te verklaren vanuit het feit dat verbreking van een fiscale eenheid tot 2003 met 
terugwerkende kracht plaatsvond tot aan het begin van het boekjaar. Op het onmiddellijk aan de 
aandelenoverdracht voorafgaande tijdstip dreef de moedervennootschap dus geen scheepswerf 
meer, doch hield zij aandelen in een dochtervennootschap die een scheepswerf dreef.

504 Zie over dit arrest uitgebreid W.F.E.M. Egelie, ‘De samenloop van de regeling tegen handel in ver-
lieslichamen en het FE-regime (naar oud en huidig recht); geen lichte kost’, MBB 2008 nr. 4, p. 167 
e.v.
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in casu naar het oordeel van de Hoge Raad het geval was.505 En hierbij rijst dan vervolgens 
de vraag hoe dit standpunt zich verhoudt tot BNB 1993/214, alwaar de herkomst van ver-
liezen juist niet van belang werd geoordeeld. In elk geval lijkt de Hoge Raad het standpunt 
van BNB 1993/214 omtrent de samenloop van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 met het 
(oude) fiscale-eenheidsregime enigszins genuanceerd te hebben.
Art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 is per 1 januari 2001 vervangen door art. 20a Wet 
VPB 1969, terwijl ook het fiscale-eenheidsregime per 1 januari 2003 ingrijpend is herzien. 
Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient er in beginsel ook te worden gekeken 
naar de geconsolideerde activiteiten van de moedermaatschappij, d.w.z. inclusief de acti-
viteiten van de met de moedermaatschappij gevoegde dochtermaatschappijen.506 Als 
gevolg van de invoering van het herziene regime fiscale eenheid per 1 januari 2003 zijn 
hierbij diverse bepalingen in de Wet VPB 1969 opgenomen die de samenloop nader rege-
len, zie bijvoorbeeld art. 15ae, lid 3 t/m 5, Wet VPB 1969 en art. 15af, lid 7, Wet VPB 1969. 
De kern van deze bepalingen is dat beoogd wordt te voorkomen dat de toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969 als gevolg van de werking van de fiscale eenheid zou kunnen wor-
den gefrustreerd. Bobeldijk heeft daarnaast aangegeven dat de samenloop van art. 15ab, 
lid 6 en art. 20a Wet VPB 1969 tot onbillijke uitkomsten kan leiden. Hij pleit dan ook voor 
de tegemoetkoming, aangezien naar zijn mening in voorkomende gevallen geen sprake 
meer is van dubbele verliesverrekening.507

Met ingang van 1 januari 2012 is art. 15ad Wet VPB 1969 (opnieuw) ingevoerd. Op grond 
van deze bepaling is de rente ter zake van een overname, waarbij de gekochte vennoot-
schap wordt gevoegd in een fiscale eenheid met de overnameholding slechts verreken-
baar met de eigen winsten van deze overnameholding. Bij ontvoeging vindt op grond van 
art. 15ad, lid 5, Wet VPB 1969 de toetsing van de in aftrek te nemen rente plaats aan het 
einde van het jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de gestalde rente uit voor-
gaande jaren (art. 15ad, lid 8, Wet VPB 1969).508 Mogelijkerwijs kan hier handel in 
‘gestalde rente’ ontstaan, indien de gekochte vennootschap in enig jaar wordt ontvoegd 
en vervolgens (in hetzelfde jaar) de aandelen in de overnameholding worden overgedra-
gen. Het gaat hier immers om ‘latente’ bij het einde van het jaar in aanmerking te nemen 
rente, die mogelijk niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 valt.509

5.2.3 Samenloop met de bedrijfsreorganisatiefaciliteiten

Ook bij toepassing van een van de in de Wet VPB 1969 opgenomen bedrijfsreorganisatie-
faciliteiten kan samenloop met art. 20a Wet VPB 1969 optreden.510 Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij een bedrijfsfusie, waarbij de overdragende vennootschap tegen uitreiking van 
aandelen zijn onderneming overdraagt aan de overnemer. Deze uitreiking van aandelen 
kan leiden tot een wijziging van het belang in belangrijke mate, terwijl de overdracht van 
de onderneming van de overdrager ertoe kan leiden dat niet langer voldaan kan worden 
aan een van de uitzonderingsbepalingen van art. 20a Wet VPB 1969 (met name het vierde 
lid).511 Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden bij een juridische fusie of juridische 
(af)splitsing, waarbij zich een belangrijke wijziging in het uiteindelijke belang voordoet. 
In de toelichting op de standaardvoorwaarden bij de juridische fusie is opgemerkt dat bij 
het overgaan van verliezen van de verdwijnende rechtspersoon naar de verkrijgende 

505 Zie r.o. 3.3 van het arrest.
506 Kamerstukken 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4223.
507 A.C.P. Bobeldijk, ‘Onderlinge vorderingen en schulden bij voeging’, MBB 2009 nr. 10, p. 366, 

onderdeel 9.1. Voor wat betreft de samenloop tussen art. 12 (oud) Wet VPB 1969 en art. 20a 
Wet VPB 1969 gold wel een dergelijke goedkeuring. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, 
p. 12.

508 Zie tevens Kamerstukken II, 2011-2012, 33 000, nr. 10, p. 24.
509 Zie in dit kader D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in NTFR 2011/893.
510 Zie ten aanzien van de omzetting van rechtspersonen paragraaf 5.2.1.7.
511 Dit lijkt overigens alleen dan te spelen indien de verliezen niet worden overgedragen naar de 

overnemer.
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rechtspersoon zal worden gewaakt voor effecten die vergelijkbaar zijn met handel in ver-
liezen.512 Het komt mij voor dat art. 20a Wet VPB 1969 echter een voldoende dam zou 
moeten opwerpen tegen ongewenst gebruik van verliezen. Het is echter niet ondenkbaar 
dat tevens gedoeld wordt op vergelijke situaties als HR 10 maart 1993, nr. 28.484, 
BNB 1993/197. Laatstgenoemd arrest lijkt echter weer (gedeeltelijk) te zijn achterhaald 
door HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323. Deze arresten komen uitgebreider aan de 
orde in paragraaf 5.9.513

5.2.4 De buitenlands belastingplichtige

In art. 3 Wet VPB 1969 wordt een aantal buitenlands belastingplichtigen genoemd die 
worden onderworpen aan vennootschapsbelasting, voor zover zij Nederlands inkomen 
genieten.514 Dit zijn in het buitenland gevestigde lichamen die hun onderneming hier te 
lande uitoefenen door middel van een vaste inrichting. Het gaat dan om verenigingen en 
andere rechtspersonen515, open commanditaire vennootschappen516 en andere niet 
rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten 
dele in aandelen is verdeeld en doelvermogens. Deze buitenlands belastingplichtigen kun-
nen ook onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen, omdat deze bepa-
ling aansluit bij het begrip ‘belastingplichtige’.517 Voor de vraag of sprake is van een wij-
ziging van het belang in belangrijke mate van een dergelijke belastingplichtige kan in 
mijn optiek zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de Nederlands equivalent van 
de desbetreffende rechtspersoon.518 Het begrip ‘doelvermogens’ is in feite bedoeld als een 
sluitpost, waardoor bijzondere buitenlandse rechtsvormen zoals de trust of de Antilli-
aanse Stichting Particulier Fonds (SPF) in beginsel in de heffing van vennootschapsbelas-
ting kunnen worden betrokken. In HR 28 april 1993, nr. 28.449, BNB 1993/214 was de 
vraag aan de orde of aandelen die in een trustverband werden ingebracht hadden geleid 
tot een aandeelhouderswisseling. Hierbij is beslissend of de achter de trust staande 
natuurlijke personen vereenzelvigd kunnen worden met de natuurlijke personen die het 
aandelenpakket in de trust hebben ingebracht.519 Ten aanzien van de Nederlandse fiscale 
behandeling van de SPF, een vehikel dat veelal aangewend wordt/werd voor estateplan-

512 Onderdeel 3 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, Infobulletin 2001, 4, 
NTFR 2001/130. Zie tevens Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, p. 10 en het besluit van 
19 december 2000, nr. CPP2000/3148M, NTFR 2001/132, V-N 2001/8.5. Door R.J. de Vries zijn overi-
gens diverse situaties beschreven waarbij in de situatie van een juridische fusie het toenmalige 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 aan de orde kon komen. In beginsel gelden deze situaties ook 
voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, zij het dat dan uiteraard de voorwaarden van 
art. 20a Wet VPB 1969 onverkort moeten worden toegepast. Zie R.J. de Vries, Juridische fusie, FM 84, 
Kluwer, Deventer 1998.

513 In het buitenland lijkt handel in verliezen bij reorganisaties eerder mogelijk. Zie in dit verband 
echter HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.

514 Art. 3 Wet VPB 1969 bevatte voorheen het begrip ‘binnenlands inkomen’. Als gevolg van de invoe-
ring van de Wet IB 2001, waar het begrip ‘Nederlands inkomen’ werd gebruikt, is dit gewijzigd. 
Zie Kamerstukken II, 1998-1999, 26 728, nr. 3, p. 49. Art. 20a Wet VPB 1969 bevat opmerkelijk 
genoeg op enkele plaatsen nog steeds het begrip ‘binnenlands inkomen’. Zie bijvoorbeeld 
art. 20a, lid 9, 10 en 11, Wet VPB 1969. Dit lijkt mij een omissie.

515 De beoordeling of sprake is van rechtspersoonlijkheid dient hierbij plaats te vinden aan de hand 
van het recht van het land waar de rechtspersoon is gevestigd. Wel dient deze buitenlandse 
rechtspersoonlijkheid vervolgens te worden getoetst aan het Nederlandse belastingrecht. Zie bij-
voorbeeld HR 2 juni 2006, nr. 40.919, NTFR 2006/870, BNB 2006/288. Ten aanzien van de verenigin-
gen verwijs ik naar hetgeen hiervoor in paragraaf 5.2.1.4 is opgemerkt.

516 Ik verwijs tevens naar hetgeen hiervoor in paragraaf 5.2.1.1 is opgemerkt ten aanzien van open 
commanditaire vennootschappen.

517 Dit was overigens ook het geval onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
518 Ook besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/2730M, BNB 2005/88 inzake de kwalificatie van 

buitenlandse rechtsvormen als mede besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M, NTFR 2007/
176, V-N 2007/8.15 kunnen hierbij uiteraard een rol spelen.

519 In gelijke zin J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003, 
p. 107.
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ningsdoeleinden, heeft de staatssecretaris een besluit uitgevaardigd.520 Uit dit besluit valt 
af te leiden dat een SPF geen uitkeringsverbod kent en dat het tevens mogelijk is om een 
uiteindelijke gerechtigde tot het vermogen van de SPF te benoemen. Ik leid hieruit af dat 
art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepassing zou kunnen zijn bij een wijziging van 
de uiteindelijke gerechtigde in de SPF.

De toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij buitenlands belastingplichtigen lijkt anders 
te verlopen dan men wellicht zou verwachten. Uiteraard is niet de vaste inrichting de sub-
jectief belastingplichtige, maar het buitenlandse hoofdhuis. Dit lijkt erop te duiden dat 
alle toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 op het niveau van het hoofdhuis moeten worden 
toegepast en niet, zoals men zou verwachten, op het niveau van de vaste inrichting. Dit 
kan vooral ten aanzien van de toepassing van bijvoorbeeld de beleggingstoets en de acti-
viteiten- en inkrimpingstoetsen tot ongerijmde uitkomsten leiden. Immers, de belasting-
plichtige zal op het niveau van het hoofdhuis in voorkomende gevallen nog andere acti-
viteiten ontplooien die niet in Nederland plaatsvinden. De bezittingen en activiteiten op 
het hoofdhuis kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of de verliezen 
van de Nederlandse vaste inrichting in stand blijven. De verliezen van de vaste inrichting 
lijken dan te kunnen vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 als de vaste inrichting 
minder dan 30% uitmaakt van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het 
lichaam en dit lichaam na een belangrijke aandeelhouderswisseling al zijn overige (bui-
tenlandse) activiteiten, behalve die van de Nederlandse vaste inrichting, stillegt. Er is dan 
immers sprake van een inkrimping van de werkzaamheden tot minder dan 30% van de 
gezamenlijke omvang van de oorspronkelijke werkzaamheden van het lichaam, zoals is ver-
eist in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969. Indien deze uitkomst juist is, dan is deze 
naar mijn mening onevenwichtig en in strijd met doel en strekking van art. 20a Wet 
VPB 1969. Het gaat immers om een bepaling die beoogt ongewenste handel in verlieslicha-
men te beperken, maar dan moet het uiteraard wel gaan om Nederlandse verliezen. En 
voor de beoordeling van deze Nederlandse verliezen is het niet meer dan logisch dat 
alleen gekeken wordt naar de Nederlandse activiteiten van de belastingplichtige.
De omgekeerde situatie is echter ook denkbaar. De verliezen van een buitenlands belas-
tingplichtige zijn namelijk wel verrekenbaar als deze belastingplichtige zijn Nederlandse 
activiteiten stillegt, doch zijn overige (buitenlandse) activiteiten ongewijzigd voortzet. 
Hierbij mogen de Nederlandse activiteiten zelfs maximaal 70% van de totale werkzaamhe-
den van het lichaam bedragen! De overige (buitenlandse) activiteiten van het lichaam 
bedragen dan ten minste 30%, zodat bij een volledige stillegging van de Nederlandse acti-
viteiten, de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam (bij ongewij-
zigde voortzetting van de buitenlandse activiteiten) niet is afgenomen tot minder 
dan 30%. Bij een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate in deze buiten-
lands belastingplichtige zijn de verliezen in beginsel toch verrekenbaar met de door de 
vaste inrichting opgestarte activiteiten, die van een andere aard kunnen zijn dan de oor-
spronkelijke activiteiten van de vaste inrichting.521 Anders dan in de eerstgenoemde situ-
atie, lijkt mij dat in deze situatie wel beoogd is om art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing 
te laten zijn. Art. 20a Wet VPB 1969 zou op dit vlak dienen te worden aangepast, doch de 
staatssecretaris heeft een dergelijke aanpassing afgewezen. De toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 op buitenlands belastingplichtigen is namelijk aan de orde geweest bij de 

520 Besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M, NTFR 2005/1743, BNB 2006/139.
521 Hierbij moet overigens wel worden bedacht dat, als de Nederlandse activiteiten van het buiten-

landse lichaam volledig worden beëindigd, dan tevens de buitenlandse belastingplicht van het 
(buitenlandse) lichaam in Nederland zou eindigen. De eventuele bij de vaste inrichting nog aan-
wezige verrekenbare verliezen zijn dan in beginsel ook niet langer verrekenbaar, maar om een 
andere reden dan de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, namelijk het einde van de belasting-
plicht. De verrekenbare verliezen zouden nog wel kunnen worden benut in geval van zogeheten 
nagekomen vaste-inrichtingsbaten, waarvan in HR 27 maart 1991, nr. 26.409, BNB 1991/204 
sprake was.
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invoering van het herziene regime voor de fiscale eenheid per 1 januari 2003.522 Hiertoe 
is in art. 31, lid 3, Besluit FE 2003 een regeling opgenomen die beoogt te voorkomen dat 
bij de toetsing van de in art. 20a Wet VPB 1969 neergelegde vereisten binnen fiscale een-
heid mogelijk een andere maatstaf wordt aangelegd dan buiten de fiscale eenheid.523 De 
regeling bepaalt expliciet dat met betrekking tot een buitenlands belastingplichtige die 
deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de toepassing van art. 15ae Wet VPB 1969 voor 
‘belastingplichtige’ wordt gelezen: de buitenlands belastingplichtige die deel uitmaakt 
van de fiscale eenheid. Anders dan de Vakstudie vennootschapsbelasting suggereert, wordt 
mijns inziens met deze definitie de hiervóór geschetste problematiek ten aanzien van de 
toepassing van bijvoorbeeld de activiteitentoets op het niveau van het hoofdhuis dan wel 
de vaste inrichting niet vermeden.524 Er wordt slechts bewerkstelligd dat met of zonder 
het bestaan van de fiscale eenheid dezelfde toetsen voor de toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969 gelden.525

In paragraaf 5.8 kom ik op deze materie terug in het kader van de verhouding tussen 
art. 20a Wet VPB 1969 en het Unierecht. De vraag rijst namelijk of, indien bovenstaande 
lezing juist is, art. 20a Wet VPB 1969 niet in strijd zou kunnen komen met de vrijheid van 
kapitaal.

5.3 DE AANDEELHOUDERSTOETS

5.3.1 Kern van de aandeelhouderstoets

De aandeelhouderstoets en de uitzonderingen daarop zijn geregeld in de eerste drie leden 
van art. 20a Wet VPB 1969 en vormen het fundament van de bepaling. Het eerste lid bevat 
de hoofdregel, terwijl lid 2 en 3 de uitzonderingen bevatten. Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 
luidt met ingang van 1 januari 2011 als volgt:

‘1. Indien aannemelijk is dat in vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een 
verlies nog niet volledig is verrekend, het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in 
belangrijke mate is gewijzigd, zijn de verliezen geleden voor het tijdstip waarop de wijziging 
heeft plaatsgevonden, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts verreken-
baar. Daarbij worden de vóór het tijdstip van de in de eerste volzin bedoelde wijziging geno-
ten winst na giftenaftrek van het jaar waarin die wijziging heeft plaatsgevonden en de na 
dat tijdstip in dat jaar genoten winst na giftenaftrek afzonderlijk berekend. Bij een nega-
tieve uitkomst wordt het bedrag toegerekend aan de belastbare winst van het voorafgaande 
respectievelijk het volgende jaar. Indien toerekening aan een ander jaar niet mogelijk is 
omdat de belastingplicht is aangevangen met het jaar waarin de wijziging zich heeft voor-
gedaan of is geëindigd bij het einde van dat jaar, wordt het negatieve bedrag niet in aan-
merking genomen. In afwijking van hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen leidt een toerekening van een negatief bedrag aan het voorafgaande jaar niet tot het 
vergoeden van heffingsrente.’

De forfaitaire grens wanneer mogelijk sprake is van ongewenste handel in een verlies-
lichaam is derhalve gelegd bij een wijziging van het belang in belangrijke mate, dat wil 

522 Kamerstukken II, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
523 Kamerstukken II, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
524 Aantekening 5.5 bij art. 15ae in de Vakstudie vennootschapsbelasting 1969. Opmerkelijk genoeg wordt 

in aantekening 1.4 bij art. 31 Besluit FE 2003 wel uitdrukkelijk vermeld dat art. 31, lid 3, Besluit 
FE 2003 ertoe strekt te verduidelijken dat de in art. 20a Wet VPB 1969 voorkomende aandeelhou-
derstoets, beleggingstoets en activiteitentoets moeten worden toegepast op de buitenlands belas-
tingplichtige in zijn geheel en niet slechts op de vaste inrichting in Nederland.

525 Dit laatste is overigens expliciet bevestigd in het besluit van 17 december 2002 houdende vaststel-
ling van het Besluit fiscale eenheid 2003, Stb. 2002, 646, p. 44-45.
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zeggen voor 30% of meer.526 De keuze voor een 30%-grens is nergens uitgebreid toegelicht 
en kan dan ook als arbitrair worden gekenschetst. De wetgever had naar mijn mening 
evenzo een andere grens kunnen bepalen. Denkbaar was bijvoorbeeld dat aangesloten 
zou zijn bij het in art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 bepaalde 1/3-criterium voor verbon-
den lichamen en verbonden natuurlijke personen. Weliswaar gaat het bij de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 niet direct om de vraag of wordt overgedragen aan een verbon-
den lichaam of verbonden natuurlijke persoon, maar een grens van een derde belang zou 
ook goed denkbaar zijn geweest. Dit geldt te meer, wanneer men kijkt naar de uitzonde-
ring als genoemd in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waar voor de toepassing 
van deze uitzondering wel aansluiting is gezocht bij een belang van een derde.
Ook was denkbaar dat art. 20a Wet VPB 1969 slechts ter sprake zou komen bij een wijzi-
ging van het belang van meer dan 50%. Vele andere landen (zie hoofdstuk 6) hebben de 
grens van de toepassing van soortgelijke bepalingen gesteld bij een overgang/verkrijging 
van de meer dan de helft van het belang en/of de stemrechten. Bedacht dient echter te 
worden dat art. 20a Wet VPB 1969 beoogde een aanscherping te zijn van art. 20, lid 5 (oud) 
Wet VPB 1969. In die zin lag het verleggen van de grens naar ‘meer dan 50% ‘ niet voor de 
hand. Wat hiervan ook zij, het behoeft geen betoog dat elke door de wetgever gekozen 
grens in zekere zin arbitrair is.
De wijziging van het uiteindelijke belang leidt er op grond van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 toe, dat de verliezen voorafgaande aan deze wijziging in beginsel komen te ver-
vallen, tenzij voldaan kan worden aan een van de uitzonderingsbepalingen. Zoals ik in 
paragraaf 4.4.2.1.A uitgebreid heb gemotiveerd, dient in mijn optiek op basis van de hui-
dige tekst niet langer een vergelijking plaats te vinden tussen het verliesjaar en het winst-
jaar, maar dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de houders van het belang aan 
het begin van het ‘oudste verliesjaar’ en de houders van het belang op het moment van 
de wijziging van het uiteindelijke belang. De technische uitwerking van het eerste lid 
leidt er aldus toe, dat indien sprake is van een dergelijke wijziging in het uiteindelijke 
belang in belangrijke mate, alle verliezen voorafgaande aan de wijziging van het uitein-
delijke belang in belangrijke mate onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets komen te 
zitten en daarom in beginsel niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Met ingang van 
1 januari 2011 zijn ook de verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling zelf tot aan het moment van de belangrijke aandeelhouderswisseling niet langer 
voorwaarts verrekenbaar.527 Dit verlies wordt op basis van de gewijzigde systematiek van 
het eerste lid toegerekend aan het voorafgaande jaar. Het vorenstaande laat zich illustre-
ren met het volgende eenvoudige voorbeeld.528

Voorbeeld
BV X heeft verliezen uit de jaren 2008, 2009 en 2010 van respectievelijk 100, 
50 en 150. De totale compensabele verliezen bedragen dus 300. Op 1 juli 2011 
worden alle aandelen in BV X overgedragen aan een nieuwe aandeelhouder. Het 
verlies uit periode 1 bedraagt 25.

Art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat er een vergelijking dient te worden gemaakt tus-
sen de belangen aan het begin van het oudste verliesjaar (lees: 2008) en het moment van 
de wijziging van het belang, i.e. 1 juli 2011. Als gevolg van deze vergelijking zijn alle ver-

526 Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 verviel de verliesverrekening niet bij een 
wijziging van 30%. De verliezen vervielen namelijk indien deze hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor 
70% of meer, ten goede kwamen aan nieuwe aandeelhouders.

527 Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de achterwaartse verliesverrekening van een 
verlies uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, dat zich eerst voordoet na de 
belangrijke aandeelhouderwisseling. Zie art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969. Hierna zal ik de periode 
voor de belangrijke aandeelhouderswisseling steeds aanduiden met periode 1, terwijl de periode 
na de belangrijke aandeelhouderswisseling met periode 2 wordt aangeduid.

528 In dit voorbeeld beperk ik mij tot de toepassing van de aandeelhouderstoets van art. 20a 
Wet VPB 1969.
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liezen van de jaren voorafgaande aan het jaar van deze wijziging niet langer voorwaarts 
verrekenbaar. Daarnaast is het verlies uit periode 1 eveneens niet voorwaarts verreken-
baar. Dit verlies wordt toegerekend aan het voorafgaande jaar (2010). In totaal is derhalve 
een bedrag van 325 aan verliezen niet aftrekbaar. In de parlementaire geschiedenis bij de 
wetswijziging in 2011 zijn nog enkele voorbeelden met bijbehorende toelichting opgeno-
men die de werking van de gewijzigde systematiek goed illustreren:529

‘Als er geen voorafgaand boekjaar is, wordt het verlies niet in aanmerking genomen. Dit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen als de belangwijziging plaatsvindt in het jaar waarin de ven-
nootschap is opgericht. De spiegelbeeldige situatie kan zich voordoen als spoedig na de 
belangwijziging de belastingplicht eindigt en er daardoor geen volgend boekjaar meer volgt.
In de volgende voorbeelden wordt de werking weergegeven.

Voorbeelden
Stel de winst na giftenaftrek van het jaar van belangwijziging (jaar t) bestaat uit de vol-
gende gedeelten vóór respectievelijk na die wijziging:
a. +50 en +40:
- de belastbare winst jaar t is 90;
- eerdere verliezen kunnen worden verrekend met 50 hiervan, terwijl latere verliezen kun-
nen worden verrekend met 40.
b. +50 en -40:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en ver-
laagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
c. -40 en +50:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het vorige jaar (jaar t-1) en verlaagt 
de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, latere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
d. -40 en -50:
- het negatieve bedrag van 40 wordt toegerekend aan het vorige jaar (jaar t-1) en verlaagt 
de belastbare winst van dat jaar;
- het negatieve bedrag van 50 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en ver-
laagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is nihil.
e. -40 en +50, er is geen voorafgaand jaar
- het negatieve bedrag van 40 wordt niet in aanmerking genomen omdat er geen vooraf-
gaand jaar is;
- de belastbare winst jaar t is 50, latere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
f. +50 en -40, er is geen volgend jaar
- het negatieve bedrag van 40 wordt niet in aanmerking genomen omdat er geen volgend 
jaar is;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.
g. +50 en -50
- het negatieve bedrag van 50 wordt toegerekend aan het volgende jaar (jaar t+1) en ver-
laagt de belastbare winst van dat jaar;
- de belastbare winst jaar t is 50, eerdere verliezen kunnen met deze 50 worden verrekend.’

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk de gewijzigde opzet van art. 20a Wet VPB 1969 
per 2011. De NOB heeft in zijn commentaar van 4 november 2010 verzocht om een nadere 
toelichting op het voorbeeld dat onder e gegeven wordt in de toelichting op de nota van 
wijziging. In dat geval is er geen aan het jaar van aandeelhouderswijziging voorafgaand 
jaar. Naar de mening van de NOB (en naar mijn mening terecht) is in een dergelijk geval 
art. 20a Wet VPB 1969 per definitie niet van toepassing, omdat er geen ‘oudste jaar waar-
van een verlies nog niet volledig is verrekend’ is in de zin van het eerste lid van art. 20a 
Wet VPB 1969. In zijn brief van 12 november 2010, nr. AFP/2010/569 merkt de staatssecre-

529 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 7, p. 4.
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taris op dat in dit geval het jaar van belangenwijziging zelf het oudste jaar is waarvan een 
verlies nog niet volledig is verrekend. Ik lees deze uitleg van de staatssecretaris zo, dat de 
staatssecretaris van mening is dat indien zich in het eerste jaar een belangrijke aandeel-
houderswisseling voordoet, voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een splitsing 
dient plaats te vinden van het resultaat voor en na de aandeelhouderswisseling. Indien 
voor de aandeelhouderswisseling een verlies is geleden, is dit verlies dan als het oudste 
verlies aan te merken. Met een beetje goede wil zou dit in art. 20a Wet VPB 1969 kunnen 
worden gelezen. Toch lijkt de staatssecretaris hier een cirkelredenering te hanteren.
De omgekeerde situatie is door de NOB ook aan de orde gesteld in voornoemd commen-
taar. Hierbij werd door de NOB geconcludeerd art. 20a Wet VPB 1969 (nieuw) niet van toe-
passing is bij achterwaartse verliesverrekening als het jaar van belangwijziging tevens het 
eerste boekjaar is. In die situatie is er immers geen vergelijkingsjaar. Die conclusie is vol-
gens de staatssecretaris niet juist. Het begin van het oudste voor de achterwaartse verlies-
verrekening relevante jaar vormt het referentiepunt voor de belangwijziging. Naar de 
bedoeling van de wet kan dat ook het begin van het jaar van belangwijziging zijn, omdat 
in de nieuwe systematiek ook de achterwaartse verliesverrekening binnen het jaar van 
belangwijziging onder de werking van art. 20a Wet VPB 1969 valt.

5.3.1.1 De kwalificatie van een verlies uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling
Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer kwam aan de orde hoe de kwa-
lificatie van een (deel van een) houdsterverlies dat als gevolg van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 (nieuw) wordt overgeheveld naar een vorig jaar zou doorwerken.530 In dit ver-
band rees de vraag of dit verlies nog steeds moest worden aangemerkt als een houdster-
verlies dan wel of de kwalificatie van het resultaat uit het jaar waarnaar dit verlies wordt 
toegerekend moest worden gevolgd. De staatssecretaris merkte in dit verband op dat toe-
rekening van een deelverlies aan het voorgaande jaar tot gevolg heeft dat dit verlies deel 
gaat uitmaken van de belastbare winst van dat voorgaande jaar. Of na die toerekening 
sprake is van een houdsterverlies moet naar de omstandigheden in dat voorgaande jaar 
worden beoordeeld. In voorkomende gevallen zal een houdsterverlies hierdoor niet lan-
ger als een houdsterverlies worden aangemerkt.531

Ook ten aanzien van een deelverlies uit de periode na de aandeelhouderswisseling 
(i.e. periode 2) spelen dergelijke kwalificatievraagstukken. Een eventueel verlies uit 
periode 2 wordt immers ook toegerekend, zij het aan het volgende jaar.532 In WFR 2011/
312533 heb ik betoogd dat hierdoor eenvoudige manipulatie mogelijk lijkt van de toepas-
sing van art. 20a Wet VPB 1969 in combinatie met toepassing van de houdsterverliesrege-
ling (art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969). Dit laat zich illustreren aan de hand van het vol-
gende voorbeeld.

Voorbeeld
Een verlieslichaam kwalificeert als houdster- en of financieringsvennootschap. 
In 2011 worden de aandelen in de belastingplichtige overgedragen aan een 
derde. Op grond van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 zijn de verliezen niet verre-
kenbaar. In periode 2 in 2011 wordt een verlies behaald van 100. Onder de 
nieuwe aandeelhouder start het verlieslichaam in 2012 nieuwe operationele 
resultaten, waarmee een winst wordt behaald van 200.

530 Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. D, p. 31.
531 Ook de omgekeerde situatie is denkbaar, i.e. dat een regulier verlies als een houdsterverlies wordt 

aangemerkt.
532 Zie tevens de brief van de staatssecretaris van Financiën van 12 november 2010, nr. AFP/2010/569, 

waarin is opgemerkt dat dit verlies niet als een voorvoegingsverlies wordt aangemerkt, indien de 
belastingplichtige nadien wordt gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

533 D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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Op basis van de uitleg van de staatssecretaris wordt het houdsterverlies van 100 uit peri-
ode 2 in 2011 overgeheveld naar 2012. De kwalificatie van dit verlies volgt echter de kwa-
lificatie van de belastbare winst van 2012. In 2012 is geen sprake van een houdster- en/of 
financieringsvennootschap. Het houdsterverlies uit periode 2 in 2011 is hierdoor zonder 
beperkingen (binnenjaars) verrekenbaar met de operationele winst van 2012.

Dit gevolg heeft de staatssecretaris (kennelijk) geaccepteerd, aangezien het enkel gaat om 
de toerekening van een resultaat uit een deelperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris zich 
waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd dat dit resultaat uit de deelperiode (lees: 
periode 2) kan worden beïnvloed. Volgens de uitdrukkelijke tekst van art. 20a Wet 
VPB 1969 moet het immers gaan om ‘geleden’ verliezen en ‘genoten’ winst.534 Op basis 
hiervan kan daarom naar mijn mening worden betoogd dat latente verliezen niet onder 
het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Slechts onder omstandigheden 
kan sprake zijn van een zodanige waardedaling dat deze op grond van goed koopmansge-
bruik verplicht in aanmerking dient te worden genomen.535 Dat het voor de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 slechts gaat om geleden verliezen is in die 
zin opmerkelijk, omdat de staatssecretaris van Financiën steeds van mening is geweest 
dat art. 20a Wet VPB 1969 ook van toepassing is op latente verliezen. Zie in dit verband 
onderdeel 2.5 van vorenvermeld besluit van 6 mei 2008. Ook de Hoge Raad zat voor wat 
betreft de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 – de voorganger van art. 20a 
Wet VPB 1969 – op deze lijn, getuige de arresten HR 9 april 2004, nr. 39.406, NTFR 2004/
553, BNB 2004/218, V-N 2004/21.14 en HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529 
(met mijn noot), BNB 2010/125, V-N 2010/13.23.

Als gevolg van het vorenstaande kan het (negatieve) resultaat uit periode 2 derhalve wor-
den beïnvloed, omdat de realisatie van een latent verlies kan worden uitgesteld tot na de 
belangrijke aandeelhouderswisseling. Te denken valt bijvoorbeeld aan het in aanmerking 
nemen van een liquidatieverlies op een deelneming op grond van art. 13d Wet VPB 1969. 
Dit latente liquidatieverlies, dat bijvoorbeeld is ontstaan in de periode dat de belasting-
plichtige als een houdstervennootschap in de zin van art. 20, lid 4, Wet VPB 1969 werd 
aangemerkt, kan bij realisatie in periode 2 als gevolg van de toerekening van dit verlies 
naar het volgende jaar een andere kwalificatie krijgen. Het latente liquidatieverlies dat 
aanvankelijk slechts onder zeer stringente omstandigheden verrekenbaar was, kan dan 
worden geconverteerd in een regulier verrekenbaar verlies.536 Realisatie van dit latente 
liquidatieverlies hoeft hierbij overigens niet per se in periode 2 plaats te vinden, maar kan 
onder omstandigheden bijvoorbeeld ook in jaar t+1 plaatsvinden. De handel in vennoot-
schappen met latente (liquidatie)verliezen wordt daarmee geen strobreed in de weg 
gelegd, waardoor een wetswijziging slechts een kwestie van tijd lijkt. Naar mijn mening 
begeeft de wetgever zich op zeer glad ijs, wanneer – gegeven de zeer duidelijke opmerkin-
gen van de staatssecretaris in de parlementaire geschiedenis bij de wijziging van art. 20a 
Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 – om een oordeel van de Hoge Raad zal worden gevraagd.

5.3.1.2 Vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar?
E.J.W. Heithuis heeft betoogd dat op basis van de uiteindelijke ingevoerde tekst van 
art. 20a Wet VPB 1969 nog steeds een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het 
verliesjaar en het betreffende winstjaar dat de belastingplichtige wil benutten voor de ver-

534 Zie tevens paragraaf 5.6.3.2 en D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, Opinie in 
NTFR 2011/893.

535 Zie bijvoorbeeld HR 30 maart 1995, nr. 12.236, BNB 1955/183 en HR 17 april 1991, nr. 27.074, 
BNB 1991/165. In gelijke zin A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv is geen winst meer te behalen’, 
WFR 2010/1424.

536 Dit verlies kan zelfs de fiscale eenheid in worden geïmporteerd, omdat het niet aangemerkt 
wordt als een voorvoegingsverlies.
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liescompensatie.537 In paragraaf 4.4.2.1.A heb ik reeds uitvoerig betoogd dat dit standpunt 
naar mijn mening op basis van uitdrukkelijke koerswijziging in de nota van wijziging ten 
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel onjuist is.538 Ook het Ministerie van Finan-
ciën is van mening dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar niet langer 
relevant is, getuige het in onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008 opgenomen voor-
beeld, waarop ik hierna in paragraaf 5.3.4.2.D inga.539

Het gegeven dat in beginsel alle verliezen voorafgaande aan de wijziging van het belang 
in belangrijke mate onder de ‘klem’ van deze aandeelhouderstoets vallen, maakt de toe-
passing van deze aandeelhouderstoets in mijn optiek ook veel beter hanteerbaar dan een 
vergelijking tussen elk specifiek verliesjaar en het specifieke winstjaar. Met de toets wordt 
alsdan voor alle voor de belangrijke wijziging nog aanwezige compensabele verliezen 
bepaald of deze mogelijk onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. 
Vervolgens wordt op basis van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoet-
sen in samenhang met art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 (dat wél ziet op het winstjaar) daad-
werkelijk beoordeeld welke verliezen uit welke jaren komen te vervallen. Vanuit systema-
tisch oogpunt lijkt mij dit een meer evenwichtige benadering dan de oorspronkelijk door 
de wetgever gekozen benadering.

5.3.1.3 Geen heffingsrente
In de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 is geregeld dat de toerekening van 
het verlies van periode 1 naar het voorafgaande jaar niet leidt tot de vergoeding van hef-
fingsrente. Dit, omdat uit art. 30g, lid 4, AWR volgt dat ook geen heffingsrente wordt ver-
goed bij een vermindering van de aanslag die voortvloeit uit de verrekening van een ver-
lies van een volgend jaar (carry-back). Mijns inziens had deze bepaling dan ook beter kun-
nen worden opgenomen in art. 30g AWR. In de literatuur is geconstateerd dat deze 
bepaling in de uitvoeringssfeer tot problemen kan leiden, indien tevens een ‘reguliere’ 
vermindering van de aanslag van jaar t-1 plaatsvindt op grond van art. 30g, lid 2 AWR.540 
Als gevolg van de voorgestelde regeling in het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 
2012’ inzake de belastingrente, waarbij in dergelijke situaties überhaupt geen (belas-
ting)rente meer zal worden vergoed, zal de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 
per 1 januari 2013 verdwijnen.541

In de volgende paragrafen ga ik uitgebreider in op de specifieke elementen van de aan-
deelhouderstoets. In paragraaf 5.3.2 ga ik in op het begrip ‘oudste jaar waarvan een verlies 
nog niet is verrekend’, terwijl ik in paragraaf 5.3.3 inga op de vraag wanneer sprake is van 
een wijziging van het uiteindelijke ‘belang’.

537 Zie onder meer E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen 
(art. 20a Wet VPB 1969): vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532 als ook in: De handel 
in verlies- en herinvesteringsreservelichamen, FM 98, 1e druk, Kluwer, Deventer 2002, p. 29 e.v. Ook de 
Redactie Vakstudienieuws is deze mening toegedaan getuige het antwoord in de vragenrubriek 
in V-N 2004/8.24.

538 Wellicht ten overvloede merk ik op dat de vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar in 
het hier genoemde voorbeeld alsook in de meeste gevallen niet tot een andere uitkomst zal leiden 
dan de vergelijking onder het huidige art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Vgl. bijvoorbeeld de situatie 
dat in het voorbeeld in 2010 een winst zou worden behaald. Andere uitkomsten zouden echter 
kunnen optreden bij een wijziging van het uiteindelijke belang in verschillende tranches en bij 
terugoverdracht van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige aan de oorspronkelijke hou-
ders van het belang. Ik kom hier in paragraaf 5.3.2 nog uitgebreid op terug.

539 Dit voorbeeld gaat overigens nog uit van de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 zoals deze luidde vóór 
1 januari 2011, zodat slechts verliezen uit de jaren voorafgaande aan de belangrijke aandeelhou-
derswisseling niet langer voorwaarts verrekenbaar waren. Dit heeft echter geen gevolgen voor 
het toetsingsmoment.

540 Zie A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De 
(on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR 2010/2802, onderdeel 3.1.3 en A.C.P. Bobeldijk, 
‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424, onderdeel 3.4.

541 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 2, p. 30 (art. XI B).
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5.3.2 ‘Het oudste jaar waarvan een verlies nog niet is verrekend’

Het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 spreekt over de vergelijking met het begin van 
het oudste jaar waarvan een verlies nog niet is verrekend.542 Dit oudste verliesjaar komt 
vervolgens ook weer terug bij de toepassing van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen 
van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 en is daarom een belangrijk begrip. In de literatuur heeft 
dit begrip nogal tot de nodige verwarring geleid, vooral ten aanzien van de vraag of en in 
hoeverre het begrip ‘oudste verliesjaar’ als relatief dient te worden opgevat en als zodanig 
dus kan opschuiven.543 Een redelijke wetstoepassing brengt mijns inziens met zich mee 
dat het moet gaan om materieel compensabele verliezen. In mijn optiek is het niet van 
belang of de formeelrechtelijke verliesbeschikking reeds is afgegeven.544

De vraag rijst of uit het gebruik van de tijdsaanduiding ‘het begin van het oudste jaar 
waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend’ kan worden afgeleid dat een verlies uit 
een later jaar wel kan worden verrekend, terwijl een verlies uit een eerder jaar niet kan 
worden verrekend. Deze vraag kan zich voordoen als in vergelijking met het begin van 
het oudste verliesjaar wel aan alle voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan, 
maar in vergelijking met het begin van het daaropvolgende jaar niet. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in situaties waarin de aandelen in het verlieslichaam op getrapte wijze in ver-
schillende porties worden overgedragen aan een derde. Deze problematiek kwam aan de 
orde in een voorbeeld dat is ontleend aan de schriftelijke antwoorden op vragen uit de 
Tweede Kamer alsmede onderdeel 3.1 van het besluit van de staatssecretaris van Finan-
ciën van 6 mei 2008.545 Als gevolg van de wijziging van het eerste lid van art. 20a Wet 
VPB 1969 per 1 januari 2011 is dit voorbeeld echter niet langer bruikbaar, omdat tevens 
rekening dient te worden gehouden met de resultaten uit het jaar van de belangrijke aan-
deelhouderswisseling en de eventuele toerekening van een verlies aan het voorafgaande 
respectievelijk het volgende jaar.
Uit het voorbeeld volgt echter wel dat door de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 als 
gevolg van een belangrijke aandeelhouderswisseling, er sprake kan zijn van het ‘opschui-
ven’ van het oudste verliesjaar. In zoverre dient het begrip ‘oudste verliesjaar’ als relatief 
te worden beschouwd.546 Zoals uit het voorbeeld blijkt, zijn er situaties denkbaar (met 
name bij opvolgende aandelenoverdrachten) waarbij niet kunnen verrekenen van een ver-
lies van een volgend jaar toch wel wrang kan zijn, omdat bij een beoordeling per verlies-
jaar een beroep op de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, 
Wet VPB 1969 uitkomst zou hebben geboden. In genoemd besluit heeft de staatssecretaris 

542 Ik zal dit kortheidshalve hierna aanduiden met ‘het oudste verliesjaar’.
543 Zie bijvoorbeeld Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een 

toetsing van nieuwe toetsen’, WFR 2001/6436, p. 740-741, J.H. Bijl en J.F.C. Smeets, ‘De nieuwe 
regeling inzake afgewaardeerde vorderingen en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001 
nr. 2, p. 57 en Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelas-
ting’, WFR 2001/729. Deze verwarring komt overigens ook gedeeltelijk voort uit de veronderstel-
ling dat nog op basis van het huidige art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 nog steeds een vergelijking 
tussen het verliesjaar en het winstjaar noodzakelijk zou zijn (quod non).

544 Indien deze uitleg onjuist zou zijn, zou een verlies dat weliswaar (voorwaarts of achterwaarts) ver-
rekend kan worden, maar waarvoor nog geen verliesverrekeningsbeschikking is afgegeven, 
tevens onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Dit lijkt mij een brug te ver.

545 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4222. Ik wijs erop dat de uitwerking van 
dit voorbeeld in de Kamerstukken niet correct is. Zie tevens onderdeel 3.1 van besluit van 
6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. Uit dit voorbeeld blijkt overigens 
de juistheid van de zienswijze dat niet gewacht hoeft te worden tot een winstjaar om art. 20a 
Wet VPB 1969 toe te passen. In het voorbeeld zijn zelfs geen winstjaren opgenomen.

546 Zie in gelijke zin het antwoord van de staatssecretaris van Financiën op de vragen uit de Tweede 
Kamer, waaraan voornoemd voorbeeld is ontleend. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, 
V-N BP 21/19.5, p. 4222.
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goedgekeurd dat deze verliezen in stand kunnen blijven.547 Naar het mij voorkomt zou 
deze goedkeuring mutatis mutandis nog steeds moeten gelden na de wijziging van het 
eerste lid per 1 januari 2011. Vooralsnog is er echter geen nieuw besluit uitgevaardigd.

5.3.2.1 ‘Herleven’ van verliezen
In de vorige paragrafen is (impliciet) de vraag al aan de orde gekomen of verliezen die ver-
vallen op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 kunnen ‘herleven’, bijvoorbeeld indien 
de aandelen in het verlieslichaam worden overgedragen aan de oorspronkelijke aandeel-
houders.548 Verschillende lezingen zijn mogelijk. In de literatuur is namelijk betoogd dat 
verliezen kunnen herleven, bijvoorbeeld bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aan-
deelhouder.549 De staatssecretaris van Financiën heeft echter nadien aangegeven dat hij 
deze visie niet deelt.
De eerste lezing is vooral gestoeld op de opmerking van de staatssecretaris van Financiën 
tijdens de parlementaire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel van art. 20a 
Wet VPB 1969.550 De staatssecretaris merkt letterlijk op dat verliezen kunnen herleven bij 
een terugoverdracht van de aandelen in een verlieslichaam aan de oorspronkelijke aan-
deelhouders. Door de terugoverdracht wordt de handel in de verliesvennootschap in feite 
ongedaan gemaakt, waardoor er geen aanleiding meer is om de verliesverrekening te 
beperken. Er is immers geen sprake van de handel in een verlieslichaam. Ook volgt deze 
lezing uit de oorspronkelijke tekst van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 op grond waarvan een 
vergelijking tussen het verliesjaar en het winstjaar diende te worden gemaakt. Bij een 
terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouders zou zich bij een vergelijking tus-
sen het verliesjaar en het winstjaar geen belangrijke aandeelhouderswijziging hebben 
voorgedaan.
De tweede lezing is in feite een ‘chronologische’ lezing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. 
De gedachte is hierbij dat, omdat art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 al is toegepast op een ver-
liesjaar, deze bepaling niet nogmaals in de toekomst kan worden toegepast bij een vol-
gende belangrijke aandeelhouderswisseling. Het verlies van het oudste verliesjaar is in 
deze lezing door de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 komen te vervallen en 
kan daarmee niet nogmaals aan bod komen.
Ondanks dat de tweede lezing in strijd is met de toezegging van de staatssecretaris van 
Financiën tijdens de parlementaire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel, 
lijkt mij deze lezing toch de juiste. Toch is het opmerkelijk dat de staatssecretaris van 
Financiën (in zijn hoedanigheid van beleidsuitvoerder) in het beleidsbesluit van 7 augus-
tus 2002 zijn opmerking tijdens de parlementaire behandeling sterk nuanceert. Naar de 
mening van de staatssecretaris herleeft een verlies in beginsel niet bij terugoverdracht 
aan de oorspronkelijke aandeelhouders. In onderdeel 2.3 van het besluit van 7 augustus 

547 De Redactie Vakstudienieuws is van mening dat een dergelijke goedkeuring niet noodzakelijk is, 
omdat de aandeelhouderstoets per ‘oudste verliesjaar’ zou moeten worden toegepast. Zie de aan-
tekening bij het besluit van de staatssecretaris van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751 in V-N 2002/
39.17. In de aantekening bij het besluit van 6 mei 2008 in V-N 2008/27.16 wordt nog steeds verwe-
zen naar deze aantekening, waardoor ik aanneem dat de Redactie Vakstudienieuws deze lezing 
nog steeds huldigt. Deze opvatting is zoals ik hiervoor heb betoogd nog gebaseerd op de toets 
zoals neergelegd in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

548 Indien de verliezen kunnen herleven als gevolg van het overgedragen van de aandelen in het ver-
lieslichaam aan de oorspronkelijke aandeelhouders, lijkt dit overigens te betekenen dat tot aan 
de grens van 30% aandelen aan andere (rechts)personen dan de oorspronkelijke aandeelhouders 
aandelen kunnen worden overgedragen. Alsdan is immers geen sprake meer van een wijziging 
van het uiteindelijke belang in belangrijke mate. Op basis van de hierna te bespreken goedkeu-
ring van de staatssecretaris is dit echter niet mogelijk.

549 Zie bijvoorbeeld E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen 
(art. 20a Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532. Zie voor een 
andersluidende visie bijvoorbeeld J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Klu-
wer, Deventer 2003, p. 108 en hierna.

550 Kamerstukken II, 2000-2001, nr. 27 209, nr. 6, p. 41. Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van 
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en de aldaar opgenomen voor-
beelden.
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2002551 merkte de staatssecretaris op dat naar zijn mening uit de tekst van art. 20a 
Wet VPB 1969 bleek dat verwerving van de aandelen door de oorspronkelijke aandeelhou-
der niet leidde tot een herleven van verliezen die door eerdere toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 niet meer verrekenbaar waren. Voorts is er naar de mening van de staats-
secretaris geen aanleiding voor goedkeurend beleid op dit punt. Als motivering van dit 
standpunt merkt de staatssecretaris op dat bij terugverkoop van de aandelen aan de oor-
spronkelijke aandeelhouder een vergoeding zal worden bedongen voor het herleven van 
deze verliezen. Het op deze wijze te gelde maken van de verliezen acht de staatssecretaris 
in strijd met de ratio van art. 20a Wet VPB 1969, aangezien deze verliezen uiteindelijk niet 
door de verkopende partij zijn geleden.552

In de herziening van het besluit van 7 augustus 2002 op 17 september 2003 komt de 
staatssecretaris van Financiën vervolgens met een nadere motivering waarom de verlie-
zen naar zijn mening niet zouden herleven bij terugoverdracht van de aandelen aan de 
oorspronkelijke aandeelhouders. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de wettekst en de 
bedoeling van de wetgever. De opmerking tijdens de parlementaire behandeling wordt 
daarbij als irrelevant gekenschetst, omdat deze opmerking is gemaakt naar aanleiding 
van het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarbij zoals vermeld steeds een vergelijking 
diende te worden gemaakt tussen het verliesjaar en het winstjaar. Vanwege de nadien 
aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel zou de opmerking geen betekenis meer 
hebben. Naar de mening van de staatssecretaris van Financiën heeft de omstandigheid dat 
het oorspronkelijke wetsvoorstel uitging van een vergelijking van het verliesjaar met het 
winstjaar, terwijl in het gewijzigde voorstel een dergelijke vergelijking niet langer plaats-
vindt, tot gevolg dat aan de opmerking dat verliezen herleven bij terugoverdracht geen 
betekenis meer kan worden toegekend. De verliezen blijven alleen verrekenbaar in een 
van de uitzonderingssituaties als genoemd in art. 20a, lid 2 tot en met 12. De terugover-
dracht van de aandelen valt hier niet onder.
Hoewel ik de lezing van de staatssecretaris van Financiën op zichzelf onderschrijf, over-
tuigt de redenering geenszins. De omstandigheid dat in het gewijzigde wetsvoorstel de 
vergelijking van het verliesjaar met het winstjaar is komen te vervallen, leidt op zichzelf 
nog niet tot de gevolgtrekking dat de verliezen daarmee niet zouden kunnen herleven. Dit 
geldt a fortiori, nu de staatssecretaris van Financiën deze opmerking tijdens de parlemen-
taire behandeling heeft gemaakt zonder daarbij te refereren aan de oorspronkelijke aan-
deelhouderstoets. Slechts in algemene zin wordt opgemerkt dat door de terugoverdracht 
de handel in de verliesvennootschap in feite ongedaan wordt gemaakt, waardoor er geen 
aanleiding meer is om de verliesverrekening te beperken. Waarom deze aanleiding er nu 
ineens wel is op grond van het gewijzigde wetsvoorstel (los van de gewijzigde tekst) wordt 
niet duidelijk. Immers, ook op grond van het gewijzigde wetsvoorstel wordt de handel in 
de verliesvennootschap in feite ongedaan gemaakt. Al met al is de argumentatie van de 
staatssecretaris van Financiën nogal zwak.
Teneinde toch enigszins aan de kritiek tegemoet te komen, is in het besluit uiteindelijk 
wel een goedkeuring opgenomen. Onder (zeer) bijzondere omstandigheden is de staatsse-
cretaris van Financiën bereid om de hardheidsclausule ex art. 63 AWR toe te passen en af 

551 Onderdeel 2.3 van het besluit van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751M, NTFR 2002/1154, 
BNB 2002/358. Dit besluit is inmiddels driemaal herzien, respectievelijk op 17 september 2003, 
nr. CPP2003/1731M, NTFR 2003/1628, BNB 2003/390, op 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M, 
NTFR 2006/83, BNB 2006/75 en laatstelijk op 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, 
BNB 2008/176.

552 Zie ook de kritiek van de Redactie Vakstudienieuws op dit standpunt in de aantekening bij dit 
besluit in V-N 2002/39.17.
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te wijken van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969, indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden:553

1. de verliescompensatie komt uitsluitend ten goede aan de oorspronkelijke aandeelhou-
ders die de verliezen hebben geleden, en

2. in de prijs van de aandelen is geen vergoeding voor het herleven van de verliescompen-
satie begrepen, en

3. gedurende de periode dat het belang in de verliesvennootschap bij derden heeft berust 
zijn geen latente winsten ontstaan of ingebracht waarmee de verliezen kunnen wor-
den verrekend.

Met name als gevolg van de tweede voorwaarde lijkt de toepassing van de hardheidsclau-
sule in de praktijk een moeilijk te nemen obstakel, aangezien er veelal juist een prijs zal 
worden bedongen voor de mogelijkheid van verliescompensatie. Het komt mij dan ook 
voor dat deze goedkeuring in de praktijk niet of nauwelijks zal worden toegepast. Tegelij-
kertijd roept de goedkeuring toch ook vragen op. Stel bijvoorbeeld dat in de periode van 
de nieuwe aandeelhouders ook weer verliezen zijn ontstaan. Blijft art. 20a Wet VPB 1969 
in zoverre dan ook buiten toepassing? De goedkeuring lijkt geen onderscheid te maken 
tussen verliezen geleden onder de oorspronkelijke aandeelhouders en verliezen geleden 
onder de nieuwe aandeelhouders, hetgeen mijns inziens niet de bedoeling kan zijn. Het 
komt mij voor dat ten aanzien van deze verliezen opnieuw de hoofdregel van art. 20a, 
lid 1, Wet VPB 1969 zal moeten worden toegepast. De derde voorwaarde vermeldt dat de 
goedkeuring niet van toepassing is indien weliswaar latente winsten zijn ingebracht, 
maar dat deze latente winstgevende activiteiten vervolgens weer uit het verlieslichaam 
zijn gehaald. Ook dit lijkt onbedoeld. Belastingplichtigen die zich in weerwil van het 
beleidsbesluit op de toezegging van de staatssecretaris van Financiën tijdens de parlemen-
taire behandeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel willen beroepen, zullen naar ver-
wachting de fiscus op hun weg vinden.554

Met ingang van 1 januari 2011 kan zich bij de terugoverdracht van de aandelen in het ver-
lieslichaam nog een bijzondere complicatie voordoen. Vanaf deze datum is immers toere-
kening van het resultaat uit periode 1 en 2 noodzakelijk aan het voorafgaande dan wel het 
volgende jaar. Ook deze toerekening zal bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aan-
deelhouders ongedaan moeten worden gemaakt. Opvolgende aandeelhouderswisselingen 
kunnen hierbij leiden tot ingewikkelde exercities.555

5.3.2.2 Formele versus materiële benadering van verliezen
Op basis van een letterlijke lezing van de aandeelhouderstoets zou men tot de conclusie 
kunnen komen dat alle verliezen die nog niet verrekend zijn op het moment van de 
belangrijke aandeelhouderswijziging in beginsel komen te vervallen. Dit zou dan beteke-
nen dat verliezen die weliswaar verrekenbaar zijn met een winst uit een jaar vooraf-
gaande aan het jaar van de belangrijke aandeelhouderswijziging, maar waarvan de verlies-
verrekeningsbeschikking nog niet is afgegeven, eveneens zouden komen te vervallen. 

553 Deze tegemoetkoming is in de latere versies van het besluit inhoudelijk niet gewijzigd. In dit 
kader is overigens de uitspraak van Hof ‘s-Gravenhage van 14 juli 2009, nr. BK-08/00138, 
NTFR 2009/1789 nog interessant, alwaar werd geoordeeld dat belastingplichtigen zich niet zonder 
meer op toepassing van de hardheidsclausule zoals opgenomen in een beleidsbesluit kunnen 
beroepen indien de specifieke situatie min of meer overeenkomt met de situatie van de goedkeu-
ring. Voor een succesvol beroep op de hardheidsclausule bij overdracht aan de oorspronkelijke 
aandeelhouders is echter een expliciet verzoek vereist, zie onderdeel 2.3 van het besluit.

554 In de inleiding van het besluit van de staatssecretaris van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, 
NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 is opgemerkt dat de omschrijving van situaties waarin de hard-
heidsclausule wordt toegepast, is gewijzigd. Ik heb hier echter geen inhoudelijke wijziging in 
kunnen ontdekken. Het lijkt er overigens op dat bij ontbinding of vernietiging van een koopover-
eenkomst als gevolg waarvan de aandelen in het verlieslichaam worden terugovergedragen aan 
de oorspronkelijke aandeelhouders, art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 eveneens geen toepassing zal 
vinden.

555 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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Deze formele benadering is in mijn optiek in strijd met doel en strekking van art. 20a 
Wet VPB 1969, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een materiële benadering de 
juiste is.556

5.3.3 Het begrip ‘uiteindelijk belang’

Art. 20a Wet VPB 1969 is blijkens de wettekst van toepassing bij een wijziging van het uit-
eindelijke belang in belangrijke mate. In deze paragraaf sta ik nader stil bij het begrip ‘uit-
eindelijk belang’.

5.3.3.1 Relatie met overige bepalingen in de Wet VPB 1969
Het begrip uiteindelijk belang is noch in de wet noch in de toelichting uitputtend beschre-
ven. Wel is aangegeven dat een materiële toetsing is beoogd.557 Een wijziging in het uit-
eindelijke belang kan zich op verschillende wijzen voordoen. De meest in het oog sprin-
gende wijziging is de vervreemding van aandelen in een vennootschap. Echter, ook bij 
inkoop van aandelen, een emissie, certificering, overdracht van de economische eigen-
dom van de aandelen en het verlenen (en uitoefenen) van bijvoorbeeld een koopoptie kan 
zich een wijziging van het uiteindelijke belang voordoen, die in beginsel tot toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 kan leiden. Het hebben van een schuldvordering leidt daaren-
tegen in beginsel niet tot het verkrijgen van een belang, tenzij deze schuldvordering fis-
caalrechtelijk als informeel kapitaal dient te worden aangemerkt. Leningen in de zin van 
art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 lijken ook mee te tellen voor het bepalen van een 
belang. Dergelijke leningen worden weliswaar civielrechtelijk niet aangemerkt als eigen 
vermogen, maar het betreft wel leningen die onder zodanige voorwaarden zijn aangegaan 
dat zij feitelijk functioneren als eigen vermogen. In zoverre is naar mijn mening ook 
sprake van een belang. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het past binnen de con-
text van art. 10a Wet VPB 1969 dat hybride leningen ook meetellen bij de beoordeling of 
sprake is van een verbonden lichaam (en dus van een belang).558 Dit standpunt werkt naar 
mijn mening door naar art. 20a Wet VPB 1969.
Marres was ten aanzien van hybride leningen die tot 1 januari 2007 vielen onder art. 10, 
lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 een andere mening toegedaan, omdat dergelijke lenin-
gen niet als eigen vermogen werden aangemerkt.559 Met ingang van 1 januari 2007 is 
art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 een bevestiging van jurisprudentie van de Hoge 
Raad met betrekking tot de fiscale (her)kwalificatie van leningen als informeel kapitaal, 
zodat dergelijke leningen naar de mening van Marres thans wel onder het begrip ‘belang’ 
in de zin van art. 10a Wet VPB 1969 vallen.
In art. 20a Wet VPB 1969 wordt het begrip ‘uiteindelijk belang’ gebruikt. Uit het woord 
‘uiteindelijk’ kan worden afgeleid dat voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 
niet alleen kan worden gekeken naar de directe aandeelhouders, maar dat de gehele scha-
kel van vennootschappen dient te worden doorgekeken tot aan de achterliggende aan-
deelhouders/natuurlijke personen.560 De overdracht van een verlieslichaam binnen con-
cern, bijvoorbeeld van de ene 100%-dochtermaatschappij naar de andere 100%-dochter-

556 Soortgelijke problematiek speelt tevens ter zake van de uitoefening van opties, waardoor de 
optiehouder in feite steeds een belang heeft gehouden dat heeft kunnen leiden tot toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969. De vraag rijst dan hoe moet worden omgegaan met verliezen die reeds zijn 
verrekend met winsten in de periode dat de optie nog niet was uitgeoefend. Zie hierover nader 
paragraaf 5.3.3 hierna.

557 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16. Deze materiële toetsing volgt ook uit de voor de 
toepassing van art. 12a Wet VPB 1969 gewezen uitspraak van Rechtbank Arnhem op 26 mei 2011, 
nr. 10/01931, NTFR 2011/1659.

558 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 december 2001, nr. AFP2001/920, V-N 2001/66.1.
559 O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer 2008, 

p. 198 e.v. Zijns inziens dient het begrip ‘belang’ beperkt te blijven tot een belang in het eigen 
vermogen van de vennootschap.

560 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was dit overigens niet anders en volgde dit uit het woord 
‘middellijk’.
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maatschappij, leidt daarmee niet tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Ook het 
verschuiven van het belang van direct naar indirect (of omgekeerd), bijvoorbeeld door de 
inbreng van aandelen in een persoonlijke houdstermaatschappij, waarbij het uiteinde-
lijke belang niet wijzigt, leidt niet tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Aangezien 
door de in art. 20a Wet VPB 1969 voorkomende term ‘uiteindelijk’ aandelenoverdrachten 
in verlieslichamen binnen concernverband de verliesverrekening niet belemmeren, 
indien geen wijziging optreedt in het aandeelhouderschap van de uiteindelijke aandeel-
houders/natuurlijke personen, moet bij dergelijke transacties dus onder omstandigheden 
worden nagegaan wie de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke personen zijn van de 
topmaatschappij van het concern, waarvan het verlieslichaam deel uitmaakt. Aldus ont-
staat vooral in concernverhoudingen het probleem van de bewijslast inzake de vraag of 
het uiteindelijke belang in voldoende mate is gewijzigd. Onder art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 deed zich dezelfde vraag voor.561 In art. 20a Wet VPB 1969 is voor deze 
vraag (gedeeltelijk) een oplossing gevonden in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. 
Ingevolge deze bepaling blijft art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 buiten toepassing voor zover 
de wijziging van het uiteindelijke belang betrekking heeft op een uitbreiding van het uit-
eindelijke belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het 
oudste jaar, waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, reeds ten minste een derde 
deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige had. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de situatie waarin twee concerns A en B gezamenlijk een joint ven-
ture aangegaan, waarin beide concerns 50% van de aandelen houden. Als de joint venture 
vervolgens verlies lijdt en concern A neemt de aandelen in de joint venture van concern B 
over, dan is art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 niet van toepassing. Concern A had immers al bij 
het begin van het oudste verliesjaar ten minste een derde deel van de aandelen in de joint 
venture. Concern A behoudt dus de verrekenbare verliezen die de joint venture heeft gele-
den. Het is dan niet noodzakelijk om door de gehele structuur van concern A heen te kij-
ken naar de achterliggende aandeelhouders/natuurlijke personen. Vanzelfsprekend rijst 
bij de lezing van art. 20a, lid 1 en lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 de vraag of aan het 
begrip ‘uiteindelijk belang’ in beide leden dezelfde betekenis kan en moet worden toege-
kend. Hier ga ik in paragraaf 5.3.4.2 nader op in. Op deze plaats volsta ik dan ook met een 
verwijzing naar deze paragraaf.

Het begrip ‘belang’ is bij de (eerste) nota van wijziging in art. 20a Wet VPB 1969 geïntro-
duceerd. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden de begrippen ‘gerechtigdheid’ en 
‘zeggenschap’ gebruikt, maar omdat in de praktijk onduidelijkheid bleek te bestaan over 
deze begrippen, onder meer omdat deze begrippen niet nader waren gedefinieerd, zijn 
deze begrippen vervangen door het begrip ‘belang’.562 Het begrip ‘belang’ komt ook in 
andere bepalingen in de Wet VPB 1969 voor en dient dan ook conform de uitleg bij die 
bepalingen te worden uitgelegd. Dit komt neer op een materiële in plaats van een formele 
toetsing.563 Hiermee wordt voorkomen dat figuren worden gehanteerd die weliswaar in 
de vorm, maar niet in het resultaat, afwijken van de in de wet omschreven situaties.564 
Hoewel in de parlementaire geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 niet expliciet naar 
een andere bepaling waarin het begrip ‘belang’ voorkomt wordt verwezen, ligt het naar 
mijn mening het meest voor de hand om aansluiting te zoeken bij het begrip ‘belang’ in 
art. 10a Wet VPB 1969. Het begrip ‘belang’ komt voor in art. 10a, lid 4 en lid 5, Wet 
VPB 1969 waar voor een definitie van een verbonden lichaam respectievelijk verbonden 

561 Van Soest en Bierlaagh waren onder het regime van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 van mening 
dat die bewijslast in geval van een besloten vennootschap op de belastingplichtige rustte. Zie J. 
van Soest en H.M.M. Bierlaagh, ‘De lege naamloze vennootschap; verrekening van verliezen over 
de leegte heen’, De NV, december 1968.

562 Kok constateert terecht dat hiermee de indruk wordt gewekt dat de invulling van het begrip 
‘belang’ wel duidelijk zou zijn. Q.W.J.C.H. Kok, De beperking van verliesverrekening in de ven-
nootschapsbelasting, WFR 2001/729.

563 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
564 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
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natuurlijke persoon ook wordt aangesloten bij dit begrip. In elk geval is uit de hiervoor 
gememoreerde parlementaire geschiedenis af te leiden dat voor de toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 geen zelfstandig begrip ‘belang’ is geïntroduceerd.565

Het gaat buiten het bestek van deze dissertatie om te komen tot duidelijke afbakening van 
het begrip ‘belang’. Dit geldt te meer, nu uit de literatuur en jurisprudentie is gebleken 
dat de invulling van dit begrip dusdanig onduidelijk is, dat ook geen duidelijke afbake-
ning is te geven.566 Op deze plaats volsta ik dan ook met een weergave van de belangrijkste 
kernmerken van dit begrip, die uit de literatuur en jurisprudentie kunnen worden gedes-
tilleerd. In de literatuur is veelvuldig op het begrip ‘belang’ ingegaan en de vraag of ter 
zake van dit begrip een materiële of formele benadering zou moeten gelden.567 Een mate-
riële benadering van het begrip belang betekent dat niet alleen het financiële belang van 
doorslaggevende betekenis is, maar dat ook zeggenschapsrechten een rol kunnen spelen. 
In de parlementaire geschiedenis buiten art. 20a Wet VPB 1969 om is opgemerkt dat het 
begrip ‘belang’ zowel directe als indirecte relaties omvat.568 In de conclusies van A-G Wat-
tel van 2 juni 2009 die hebben geleid tot de arresten van de Hoge Raad van 5 februari 2010, 
nr. 08/04451, NTFR 2010/361, V-N 2010/10.25. is een overzicht gegeven van het begrip 
‘belang’ in de literatuur, de wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot dan toe. Deze conclu-
sies alsmede enige andere recente literatuur en jurisprudentie bespreek ik in de volgende 
paragraaf.

5.3.3.2 Het begrip belang in de jurisprudentie en literatuur
In het vorenstaande is al geconstateerd dat rondom het begrip ‘belang’ nog diverse vraag-
punten bestaan. Het gaat hierbij niet alleen om een bepaalde vermogenstitel, een financi-
eel belang, maar (mogelijk) ook de mate van zeggenschap. Doorgaans zal een financieel 
belang volledig samengaan met zeggenschap en zal het daardoor veelal ook duidelijk zijn 
of en wanneer er sprake is van een wijziging van dit belang in belangrijke mate. Dit hoeft 
echter niet het geval te zijn. De kwantificering van het begrip ‘belang’ zal moeten plaats-
vinden aan de hand van de omvang van de relatieve zeggenschap en de relatieve financi-
ele belangen in een lichaam.569 In de bijlage bij conclusies van A-G Wattel van 2 juni 2009 
wordt een overzichtelijk beeld geschetst van het begrip ‘belang’ voor de toepassing van 

565 Een beperkte(re) of ruime(re) invulling van het begrip ‘belang’ ligt mijns inziens ook niet voor de 
hand.

566 Zie recent bijvoorbeeld A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na 
HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, WFR 2011/855 en de aldaar geschetste problematiek. Zie tevens de 
noot van R.J. de Vries bij het arrest van 8 april 2011, nr. 10/00651 in BNB 2011/156. De Vries con-
stateert in onderdeel 5 van zijn noot dat er nog vele vragen omtrent de invulling van het begrip 
‘belang’ onbeantwoord zijn.

567 Zie bijvoorbeeld S.F.M. Niekel, ‘Het begrip “belang” als criterium voor verbondenheid bij vennoot-
schappen’, WFR 1998/557, R.N.F. Zuidgeest, Verbondenheid in het belastingrecht, FM 128, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 194 e.v. en de aldaar aangehaalde literatuur alsmede de in de conclusies van 
A-G Wattel van 2 juni 2009, die hierna worden besproken, aangehaalde literatuur, A. Rozendal, 
‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, 
WFR 2011/855 en tot slot R.J. de Vries in zijn noot bij laatstgenoemd arrest in BNB 2011/156.

568 Kamerstukken II, 1989-1990, 19 968, nr. 41c, p. 10 en Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, 
p. 35.

569 Vgl. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 030, nr. 6, p. 23. Weliswaar ging het hier om de invulling van 
het begrip ‘belang’ voor de toepassing van art. 4 WBR, dit artikel is echter weer gebaseerd op 
art. 10a Wet VPB 1969.
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art. 4 WBR en art. 10a Wet VPB 1969 in de literatuur, de wetsgeschiedenis en de jurispru-
dentie.570

A-G Wattel constateert dat uit de parlementaire geschiedenis bij art. 4 WBR kan worden 
afgeleid dat stichtingen en verenigingen of een personenvennootschap een verbonden 
lichaam in de zin van art. 4 WBR kunnen zijn, aangezien het bij de vaststelling van ver-
bondenheid niet alleen gaat om de onderlinge relaties via het houden van aandelen en de 
daaraan formeel gekoppelde rechten, maar ook om een materieel direct of indirect 
belang.571 Ter zake van een door de NOB aangehaald voorbeeld van een stichting waarvan 
de directie bestaat uit vier onafhankelijke personen wordt in de wetsgeschiedenis opge-
merkt dat bij een evenredige stemverhouding in beginsel ieder van de vier directieleden 
een belang van 25% in de stichting heeft.572 Voorts is art. 4, lid 3 en 4, WBR per 1 januari 
2008 gewijzigd in die zin dat voor het bepalen van een aanmerkelijk belang in de zin van 
deze bepaling niet langer werd aangesloten bij het geplaatste aandelenkapitaal, maar bij 
het begrip ‘belang’. Dit ter voorkoming van constructies met soortaandelen. In de parle-
mentaire geschiedenis wordt ter zake van deze wijziging nog opgemerkt dat een belang 
in beginsel niet ziet op opties en converteerbare obligatieleningen.573 Aandelen die wor-
den verkregen in het kader van de uitoefening van een optie of bij de conversie van een 
obligatielening kunnen echter weer wel een belang vormen.
Bij aandelenvennootschappen is niet alleen het gestorte kapitaal van belang, maar ook 
het geplaatste kapitaal. Dit impliceert dat niet alleen het financiële belang doorslagge-
vend hoeft te zijn. Het stemrecht wordt immers bepaald door het aandeel in het geplaatste 
kapitaal en door de aard van de aandelen, terwijl het financiële belang vooral wordt 
bepaald door het aandeel in het gestorte kapitaal.574 Voor de bepaling van een ‘belang’ tel-
len (cumulatief) preferente aandelen eveneens mee.575 In het kader van art. 4 WBR is ech-
ter weer aangegeven dat preferente aandelen die louter en alleen recht geven op een 
marktconforme vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal economisch gezien 
gelijkgesteld dienen te worden met een lening. Aldus is geen sprake van een belang.576 Ik 
leid hieruit af dat preferente aandelen slechts meetellen als ‘belang’ indien aan deze aan-
delen tevens zeggenschaps- of stemrechten zijn verbonden. Hybride leningen in de zin 
van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 en leningen die fiscaalrechtelijk als kapitaal 
worden aangemerkt kunnen eveneens meetellen voor de beantwoording van de vraag of 
sprake is van een ‘belang’.577 A-G Wattel trekt uit de parlementaire geschiedenis van 
art. 10a en 13b, lid 6, (oud) Wet VPB 1969 en art. 4 WBR voor wat betreft de inhoud van de 
termen ‘verbonden’ en ‘belang’ de volgende conclusies:
i. Art. 10a Wet VPB 1969 heeft als inspiratiebron gefungeerd voor het verbondenheids-

criterium in art. 4 WBR; art. 10a Wet VPB 1969 komt weer voort uit art. 13b, lid 6 
(oud) Wet VPB 1969.

570 Conclusies van A-G Wattel nrs. 08/04451, 08/04453 en 08/04454, V-N 2009/32.21, 22 en 23. Voor de 
toepassing van art. 4 WBR is bepalend of sprake is van een ‘aanmerkelijk belang’ in de zin van 
art. 4, lid 3, onderdelen a en b, WBR. Voor natuurlijke personen is deze grens in beginsel gesteld 
op een 7%-belang, terwijl voor rechtspersonen een belang van een derde bepalend is. Op 5 febru-
ari 2010 is overigens arrest gewezen in deze zaken, waarbij het cassatieberoep van de staatssecre-
taris werd afgewezen en het oordeel van het hof in stand werd gelaten. Zie HR 5 februari 2010, 
nr. 08/04451, NTFR 2010/361, V-N 2010/10.25. Tevens wijs ik op de conclusie van A-G Wattel van 
14 december 2010, nr. 10/00651, NTFR 2011/206, V-N 2011/8.14 en het daarop volgende arrest van 
de Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.

571 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 030, nr. 3, p. 16-17. Hoe deze verbondenheid aldus tot stand kan 
komen, wordt uit deze passage echter niet duidelijk.

572 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 030, nr. 6, p. 23.
573 Kamerstukken II, 2007-2008, 31 206, nr. 6, p. 13-14.
574 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, p. 35.
575 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 6, p. 9.
576 Kamerstukken I, 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. C, p. 31. Vgl. echter de uitspraak van Rechtbank 

Haarlem van 7 februari 2008, nr. 07/04201, NTFR 2008/439, waarin een belang van 93,02% prefe-
rente aandelen voor de toepassing van art. 10d Wet VPB 1969 als een belang werd aangemerkt.

577 Handelingen I, 200102, 11 december 2001, nr. 12, Bijvoegsel, p. 636.
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ii. Het gaat de medewetgever bij art. 4 WBR (maar ook bij art. 10a Wet VPB 1969, DRP) 
om het ‘materiële’ belang in een lichaam, dat wil zeggen dat bij aandelenvennoot-
schappen niet uitsluitend aandeelhouderschap en de daaraan formeel gekoppelde 
rechten beslissend zijn (maar ook informele zeggenschapsbelangen of participerende 
crediteursbelangen zouden kunnen meewegen), en dat ook belangen in lichamen 
zonder een in aandelen verdeeld kapitaal meetellen.

iii. Een ‘belang’ kan direct of indirect gehouden worden.
iv. Een ‘belang’ kan voortvloeien uit (directe of indirecte) relatieve zeggenschap en uit 

(direct of indirect) relatief financieel belang.578

v. Het gaat erom dat de verbondenheid tussen de personen of lichamen zodanig is dat 
door samenwerking met of invloed op de ander in wezen van één aanmerkelijk 
belang kan worden besproken.579

vi. Ook vorderingen op aandelenvennootschappen kunnen verbondenheid opleveren 
als zij voor de vennootschapsbelasting als informeel kapitaal aangemerkt kunnen 
worden.580

vii. Opties en converteerbare obligaties tellen niet mee zolang ze niet uitgeoefend wor-
den.581

viii. Bij aandelenvennootschappen is niet alleen de deelname in het gestorte, maar ook de 
deelname in het geplaatste aandelenkapitaal van belang.

Op basis van hetgeen in de literatuur en jurisprudentie is geconstateerd ten aanzien van 
het begrip ‘belang’, met name voor de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969, trekt 
A-G Wattel nog de volgende additionele conclusies:
ix. Een materiële opvatting van de term ‘belang’ kan er niet toe leiden dat het totaal van 

de ‘belangen’ in een lichaam groter wordt dan 100% (dat er meer dan drie personen 
zijn die één derde belang houden), zodat het meetellen van andere ‘belangen’ dan 
aandelenparticipatie (bij vennootschappen) en formele zeggenschap (bij stichtingen) 
in mindering moet komen op die aandelenparticipatie respectievelijk die formele 
zeggenschap.582

x. Het ligt niet voor de hand om bij aandelenvennootschappen zeggenschap mee te tel-
len als zij geen financieel belang, althans economisch belang in dat lichaam vertegen-
woordigt.

xi. Convergerende interpretatie van art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 en het daaraan ont-
leende art. 4, lid 7 en 8 WBR verdient de voorkeur, gezien hun gelijke antimisbruik-
ratio, maar is wellicht als gevolg van verschil in belastbaar feit niet steeds haalbaar.

Voor de beantwoording of sprake is van een (ten minste een derde) belang in een stichting 
(voor de toepassing van art. 4, lid 7 en 8, WBR) is naar de mening van A-G Wattel het vol-
gende van belang. In art. 4, lid 10 WBR is bepaald dat onder lichamen in de zin van deze 
bepaling tevens worden verstaan ‘andere rechtspersonen’. Een stichting is op grond van 
art. 2:3 en 2:285 lid 1, BW een andere rechtspersoon, zodat naar de mening van A-G Wat-
tel buiten twijfel staat dat daarin een belang gehouden kan worden. Vervolgens conclu-
deert de A-G dat naar zijn mening in het geval van een stichting zeggenschap het belang-
rijkste criterium is voor het bepalen of sprake is van een belang en dat zeggenschap wordt 
afgemeten aan de (formele; juridische) bestuursbevoegdheid. Toch kan niet worden uitge-
sloten dat ook bij een stichting betekenis toekomt aan financiële belangen.583 Onduidelijk 

578 Deze conclusie lijkt overigens enigszins genuanceerd te moeten worden op grond van het arrest 
van de Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.

579 Deze conclusie is met name van belang voor de toepassing van art. 4 WBR.
580 Evenals leningen in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969, zie hiervoor.
581 Zie mijn commentaar hierop in paragraaf 5.3.3.3.
582 Volgens A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, 

nr. 10/00651’, WFR 2011/855, kan deze conclusie echter niet zonder meer uit de jurisprudentie 
worden getrokken. Zie tevens de noot van R.J. de Vries bij dit arrest in BNB 2011/156.

583 Onderdeel 4.6 van de bijlage bij de conclusies.
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is echter hoe het begrip ‘financieel belang’ bij een stichting ingevuld moet worden. De A-G 
concludeert dan ook dat financiële belangen in een stichting weliswaar meetellen voor 
het bepalen van een ‘belang’ in een stichting, maar dat uit de wetsgeschiedenis niet expli-
ciet blijkt hoe dit vervolgens dient te worden ingevuld. Het begrip ‘belang’ bij stichtingen 
dient daarom zonder nadere richtlijnen van de wetgever te worden bepaald aan de hand 
van de mate van zeggenschap.584 De vraag rijst of uit de specifieke toevoeging van (onder 
andere) stichtingen in art. 4, lid 10 WBR een verschil kan worden afgeleid tussen art. 4 
WBR en art. 10a Wet VPB 1969 wat betreft de invulling van het begrip ‘belang’. In dat 
kader dient te worden opgemerkt dat art. 4 WBR onder meer is aangepast om zogeheten 
‘spreidingsconstructies’ te bestrijden, waarbij het belang in een art. 4-lichaam zodanig 
werd gespreid (met behulp van bijvoorbeeld een stichting administratiekantoor) dat geen 
sprake kon zijn van een aanmerkelijk belang, waardoor de heffing van overdrachtsbelas-
ting achterwege bleef. Gegeven dit ‘eigen karakter’ van art. 4 WBR zou hier een verschil 
in het begrip ‘belang’ voor art. 4 WBR kunnen worden gelezen ten opzichte van art. 10a 
Wet VPB 1969. Maar wanneer men sec naar de uitleg van A-G Wattel van het begrip 
‘belang’ in een stichting zou kijken, rijst de vraag waarom met zeggenschap in een stich-
ting wel sprake van een belang zou kunnen zijn voor de toepassing van art. 4 WBR, maar 
dan weer niet voor de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969 (en dus ook art. 20a Wet 
VPB 1969). Toch komt het mij voor dat er wel een verschil is. Ik leid dit met name af uit 
het hiervoor reeds gememoreerde voorbeeld van de NOB van een stichting met vier onaf-
hankelijke bestuurders met gelijke stemrechten. In dat kader werd opgemerkt dat voor 
de toepassing van art. 4 WBR elk der bestuurders een belang van 25% in de stichting heeft. 
Maar voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 kan naar mijn mening toch bezwaar-
lijk worden gezegd dat sprake is van een belang en bij wijziging van de bestuurders dan 
ook van een wijziging van het belang. De verliezen van de stichting dan wel van het ver-
lieslichaam waarvan de stichting bijvoorbeeld alle aandelen houdt, kunnen niet ten goede 
komen aan één van de bestuurders, zodat van de handel in een verlieslichaam geen sprake 
kan zijn. Doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 verzetten zich naar mijn mening 
in beginsel dan ook tegen het houden van een belang in een stichting (of een vereni-
ging).585

Er is voorts nog een wetssystematisch argument waarom voor de invulling van het begrip 
‘belang’ van art. 10a Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 anders is dan dit begrip voor 
de toepassing van art. 4 WBR. In de tekst van art. 10a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, 
zoals deze bepaling gold tot 1 januari 2007, werd gesproken over een wijziging van het 
uiteindelijke belang dan wel de uiteindelijke zeggenschap in een lichaam. Dit impliceert 
naar mijn mening dat er een verschil is tussen het begrip ‘belang’ en het begrip ‘zeggen-
schap’. In het verlengde daarvan kan aldus worden betoogd dat zeggenschap alleen in 
beginsel niet tot een belang kan leiden. Dit lijkt ook te volgen uit HR 8 april 2011, nr. 10/
00651, NTFR 2011/848, BNB 2011/156, V-N 2011/19.15.586 Deze conclusie is in het kader van 

584 Vanwege de onduidelijkheid wat betreft de vraag of ‘formele’ of ‘materiële’ zeggenschap bepa-
lend is, zou bij gebreke aan duidelijke aanknopingspunten slechts de formele zeggenschap bepa-
lend kunnen zijn. Vanwege de ratio van art. 4 WBR, kiest de A-G echter voor een ‘substance over 
form’- benadering, op grond waarvan feitelijke zeggenschap eveneens zou meetellen. Vgl. ook het 
hiervoor gememoreerde voorbeeld van de NOB. Ook hier rijst de vraag of en in hoeverre deze con-
clusie zich verhoudt met het arrest Hoge Raad van 8 april 2011, nr. 10/00651, NTFR 2011/848, 
BNB 2011/156, V-N 2011/19.15. Zie tevens A. Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, 
Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, WFR 2011/855.

585 Dit is naar mijn mening evident een andere situatie dan de omzetting van een stichting in een bv. 
In dat geval is er naar mijn mening wel degelijk sprake van een belangenwijziging. Zie 
paragraaf 5.2.1.7.

586 Zie tevens de bijbehorende conclusie van A-G Wattel van 14 december 2010, nr. 10/00651, 
NTFR 2011/206, V-N 2011/8.14. In dit arrest besliste de Hoge Raad voor de toepassing van art. 10a 
en art. 15ad (oud) Wet VPB 1969 dat als er sprake is van een financieel belang van een derde, er 
sprake is van verbondenheid, ongeacht de mate van zeggenschap. Over dit arrest uitgebreider A. 
Rozendal, ‘Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651’, 
WFR 2011/855 en noot bij dit arrest van R.J. de Vries in BNB 2011/156.
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doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 juist, omdat het toch gaat om enig financieel 
of op geld waardeerbaar belang in een verlieslichaam. Bij zeggenschap alleen is hier naar 
mijn mening geen sprake van.
Tot slot kan nog worden gewezen op de impact van de flexibilisering van het bv-recht 
(inwerkingtreding per 1 oktober 2012). Met Van de Streek kan worden geconcludeerd dat 
de fiscale aspecten van deze civiele wetgevingsoperatie voor onder meer het begrip 
‘belang’ in onvoldoende mate door de wetgever zijn voorzien.587 Vooralsnog is het afwach-
ten of de wetgever op dit vlak actie zal gaan ondernemen.

5.3.3.3 Het begrip belang voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969
Tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 is niet veel duidelijkheid 
verschaft over de invulling van het begrip belang. Wel is in de nota naar aanleiding van 
verslag (bij het oorspronkelijke wetsvoorstel) opgemerkt dat bij converteerbare obligaties, 
waarbij de zeggenschap via prioriteitsaandelen geheel aan de obligatiehouder toekomt, 
sprake kan zijn van uiteindelijke zeggenschap of uiteindelijke gerechtigdheid.588 Hieruit 
lijkt te kunnen worden afgeleid dat zonder de prioriteitsaandelen geen sprake is van het 
houden van een belang. Ook kan het enkel houden van enkel prioriteitsaandelen, waar 
alleen zeggenschapsrechten aan zijn verbonden, mijns inziens niet leiden tot een belang. 
Dit lijkt in lijn met hetgeen door A-G Wattel is opgemerkt in de hiervoor aangehaalde con-
clusies (met name conclusie x). Uit de nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat ook 
sprake is van een ‘belang’ in geval van gecertificeerde aandelen.589 Art. 20a Wet VPB 1969 
kan dus ook aan de orde komen als de aandelen in het verlieslichaam wel in handen van 
het administratiekantoor – meestal is dit een stichting – blijven, maar de certificaten van 
aandelen voor ten minste 30% worden overgedragen aan andere aandeelhouders.590 De 
certificering zelf hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een wijziging van het uit-
eindelijke belang. Deze opvatting is op zichzelf logisch en in overeenstemming met doel 
en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Als gevolg van de certificering vindt weliswaar 
een scheiding plaats tussen het economische en het juridische belang bij de aandelen, 
maar het economische belang verandert niet. Hieruit valt naar mijn mening dan ook af te 
leiden dat alleen het wijzigen van de zeggenschap in beginsel niet kan leiden tot een wij-
ziging van het uiteindelijke belang in de zin van art. 20a Wet VPB 1969. Een emissie of het 
uitgeven van aandelen in het kader van een personeelsoptieregeling kan ook leiden tot 
een wijziging in het belang.591

In de beleidsbesluiten over de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 heeft de staatssecre-
taris van Financiën nog nadere richtlijnen gegeven voor de vraag wanneer sprake is van 
een (wijziging van het uiteindelijke) belang.592 Zo wordt expliciet ingegaan op de omzet-
ting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen. Naar de mening van de 
staatssecretaris van Financiën moet het begrip ‘uiteindelijk belang’ materieel worden 

587 J.L. van de Streek, ‘De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele BV’, (deel 1 en 2), opge-
nomen in respectievelijk WFR 2011/819 en WFR 2011/846.

588 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
589 Ook hier werd weer gesproken van ‘zeggenschap’ en ‘gerechtigdheid’, maar ik vermoed dat geen 

wezenlijk anders standpunt ten aanzien van certificering is ingenomen als gevolg van het vervan-
gen van deze begrippen door het begrip ‘belang’.

590 De certificering van aandelen op zich door middel van een stichting administratiekantoor zal 
voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet als een wijziging van het uiteindelijke belang 
worden aangemerkt, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39. Verrassend genoeg is hier-
bij geen nader onderscheid gemaakt tussen situaties waarin de certificaten van aandelen met de 
onderliggende aandelen kunnen worden vereenzelvigd en situaties waarin dit niet het geval is. 
Alleen eerstgenoemde situatie wordt bestreken door de voor de aanmerkelijkbelangregeling in 
de inkomstenbelasting geldende resolutie van 23 maart 1962, nr. B2/3678, BNB 1962/207, welk 
besluit diverse malen is gewijzigd, laatstelijk op 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, 
NTFR 2006/1736, BNB 2007/69.

591 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
592 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, alsmede de voorgan-

gers van dit besluit.
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getoetst waarbij in de eerste plaats de bepalingen betreffende de zeggenschap, winstge-
rechtigdheid en winstverdeling van belang zijn. De omzetting van gewone aandelen in 
cumulatief preferente aandelen heeft doorgaans gevolgen voor de winstgerechtigdheid en 
de winstverdeling. Bij een dergelijke omzetting kan art. 20a Wet VPB 1969 dan ook van 
toepassing zijn. Helaas blijft echter onduidelijk om welke combinatie van zeggenschap, 
winstgerechtigdheid en winstverdeling het zou moeten gaan om een wijziging van het 
uiteindelijke belang te bewerkstelligen. Dit zal dus van geval tot geval moeten worden 
getoetst.593 In het besluit is voorts aangegeven dat in de context van coöperaties het begrip 
‘uiteindelijk belang’ ook materieel moet worden getoetst. Bij een dergelijke toetsing zijn 
de bepalingen uit de statuten, huishoudelijk reglement en andere afgeleide regelingen 
(bijvoorbeeld een winstreglement) van belang, waarbij gekeken dient te worden naar de 
zeggenschap, winstgerechtigdheid en de winstverdeling. Ook hier zal dus van geval tot 
geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke 
belang.

Zwemmer heeft betoogd dat de overdracht van de economische eigendom van de aande-
len kan leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.594 Naar zijn mening is met de 
term ‘wijziging’ een zo ruim mogelijke omschrijving bedoeld, zodat de overdracht van de 
economische eigendom van aandelen, maar ook het vestigen van een vruchtgebruik kun-
nen leiden tot een wijziging van het uiteindelijke belang.595 Voorts is Zwemmer van 
mening dat ter zake van opties een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situ-
atie waarin de optie wordt uitgeoefend en de situatie waarin dit niet gebeurt. Wanneer de 
optie niet wordt uitgeoefend, is naar zijn mening geen sprake (geweest) van een wijziging 
in het belang.596 Bij uitoefening heeft echter reeds een wijziging plaatsgevonden op het 
moment van het verlenen van de optie. Naar zijn mening dienen de toetsen van art. 20a, 
lid 4, Wet VPB 1969 dan ook ten opzichte van het verlenen van de optie te worden 
bepaald. Worden deze toetsen niet gehaald, dan zijn de winsten van het moment van het 
verlenen van de optie (gedeeltelijk) aan de optiehouder ten goede gekomen, waardoor 

593 Zie onderdeel 2.1 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. 
In de voorgangers van dit besluit was nog een expliciet voorbeeld opgenomen. Het ging daarbij 
om een verlieslichaam met vijf aandeelhouders die elk 20% van de aandelen hielden. Slechts één 
aandeelhouder wilde de onderneming voortzetten en was bereid dit te financieren. Besloten werd 
om aan deze aandeelhouder cumulatief preferente aandelen uit te reiken met een primair divi-
dend van 7%. Alsdan was naar de mening van de staatssecretaris evident dat het uiteindelijke 
belang in het verlieslichaam zou wijzigen, omdat de winstgerechtigdheid was gewijzigd. Naar 
mijn mening werd hierbij terecht opgemerkt dat er geen aansluiting kon worden gezocht bij de 
goedkeuring van de staatssecretaris dat bij de omzetting van gewone aandelen in cumulatief pre-
ferente aandelen onder bepaalde voorwaarden geen sprake zou zijn van een vervreemding voor 
het aanmerkelijkbelangregime van box 2 op grond van onderdeel 6.3 van het besluit van 
23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, NTFR 2006/1736, BNB 2007/69. Zie voor kritiek op dit voor-
beeld de aantekening van de Redactie Vakstudienieuws in V-N 2002/39.17. De Redactie Vakstudie-
nieuws is van mening dat art. 20a Wet VPB 1969 voor een situatie als bedoeld in het voorbeeld 
niet is geschreven. Dit hangt samen met het arbitraire karakter van de uitzonderingsbepaling van 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waar de grens is gesteld op een belang van een derde.

594 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, 4e herziene druk, Kluwer, Deventer 2003, p. 107.
595 De visie van Zwemmer is bevestigd in de uitspraak van Rechtbank Arnhem van 26 mei 2011, 

nr. 10/01931, NTFR 2011/1659, die ging over een wijziging van het uiteindelijke belang voor de toe-
passing van art. 12a Wet VPB 1969, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Art. 12a 
Wet VPB en art. 20a Wet VPB 1969 zijn echter gestoeld op hetzelfde begrip belang. In zijn noot 
bij de uitspraak uit Lohuis kritiek op de uitspraak van de rechtbank. Naar zijn mening behoeft 
het berekenen van rente vanaf een bepaalde datum over de koopsom van de aandelen geenszins 
te betekenen dat vanaf dat moment reeds de economische eigendom overgaat. Dit betekent vol-
gens Lohuis echter niet dat met de economische eigendomsoverdracht het belang niet zou kun-
nen wijzigen.

596 In gelijke zin H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297 voor de toe-
passing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.
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art. 20a Wet VPB 1969 toepassing zou vinden.597 Over de toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969 bij opties wordt echter verschillend gedacht. Onder de vigeur van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 oordeelde de Hoge Raad namelijk in HR 28 november 1984, 
nr. 22.523, BNB 1985/113, dat ten gevolge van de optieverlening het belang bij het verlies-
lichaam niet meer hoofdzakelijk berustte bij de aandeelhouders/natuurlijke personen ten 
tijde van de staking van de onderneming, zodat de mogelijkheid tot verrekening van ver-
liezen die ten tijde van de overgang van het belang nog aanwezig waren, verviel. Bouw-
man is van mening dat voor het oordeel in deze casus van betekenis lijkt dat het onwaar-
schijnlijk werd geacht dat de verleende opties niet zouden worden benut. Indien dit min-
der waarschijnlijk is, zou de belangenwijziging mogelijkerwijs pas optreden bij 
uitoefening van de optie.598 Van de Streek en Strik betogen dat bij optieverlening de posi-
tie van de zittende aandeelhouders zodanig kan wijzigen dat sprake is van een wijziging 
van het uiteindelijke belang, waardoor de verliezen zouden kunnen vervallen (mits aan 
de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan). Dit is bijzonder wrang 
indien van de optieverlening vervolgens geen gebruik wordt gemaakt.599

In mijn optiek is de behandeling van opties bij de overgang van art. 20, lid 5 (oud) Wet 
VPB 1969 naar art. 20a Wet VPB 1969 niet gewijzigd. Uit de parlementaire behandeling 
valt immers niet af te leiden dat ter zake van de aandeelhouderstoets en opties een funda-
menteel andere benadering is gekozen (anders dan de invulling van het begrip ‘belang’; 
opties kunnen echter naar mijn mening ook een belang vormen). Dit betekent dat het 
arrest BNB 1985/113 zijn gelding heeft behouden en dat het uitgangspunt daarom is, 
anders dan A-G Wattel heeft betoogd (zie conclusie vii), dat bij het verlenen van een optie 
het uiteindelijke belang in belangrijke mate kan wijzigen. Met Bouwman ben ik overigens 
wel van mening dat van geval tot geval dient te worden beoordeeld of er daadwerkelijk 
sprake is van een verschuiving van het belang ten faveure van andere dan de oorspronke-
lijke belanghebbenden bij het verlieslichaam. Omdat op grond van art. 20a Wet VPB 1969 
de verliezen in beginsel niet ‘herleven’ bij terugoverdracht aan de oorspronkelijke aan-
deelhouders (zie paragraaf 5.3.2.1 hiervóór), rest bij het niet uitoefenen van de optie 
slechts een beroep op de hardheidsclausule als genoemd in het besluit van 6 mei 2008600, 
indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. de verliescompensatie komt uitsluitend ten goede aan de oorspronkelijke aandeelhou-

ders die de verliezen hebben geleden, en
2. in de prijs van de aandelen is geen vergoeding voor het herleven van de verliescompen-

satie begrepen, en
3. gedurende de periode dat het belang in de verliesvennootschap bij derden heeft berust 

zijn geen latente winsten ontstaan of ingebracht waarmee de verliezen kunnen wor-
den verrekend.

Aan de eerste twee voorwaarden zal bij het niet uitoefenen van de optie doorgaans zijn 
voldaan, waardoor cruciaal is of gedurende de optieperiode latente winsten zijn ontstaan 

597 Indien dit standpunt juist zou zijn, kan dit tot de bijzondere situatie leiden dat een verlies welis-
waar verrekend is met een later jaar, maar dat als gevolg van de uitoefening van de optie dit ver-
lies zou komen te vervallen. Daarmee zou dan tevens de verliesverrekening ongedaan moeten 
worden gemaakt. Het toetsmoment is dan immers het oudste verliesjaar ten opzichte van het 
moment van het verlenen van de optie. Of kan in dergelijke situaties worden gesteld dat indien 
in de periode tussen het verlenen van de optie en het uitoefenen van deze optie de verliesverre-
kening niet beperkt wordt? Hoewel deze oplossing pragmatisch het meest juist lijkt, volgt dit niet 
direct uit lezing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969.

598 J.N. Bouwman, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, 10e druk, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2007, p. 764.

599 J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.4.0.1.B.b4. Aldaar wordt vervolgens 
betoogd dat de verliezen indien van de optieverlening geen gebruik wordt gemaakt weer herleven 
vanaf het moment dat de optie is komen te vervallen. Hoewel deze uitkomst ontegenzeggelijk 
redelijk lijkt, vindt deze naar mijn mening geen steun in de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 op 
grond waarvan verliezen naar mijn mening niet kunnen herleven. Zie tevens paragraaf 5.3.2.1.

600 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
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of ingebracht. Dit laatste lijkt ook onwaarschijnlijk, omdat de optie alsdan naar verwach-
ting zou zijn uitgeoefend.
Dat een optiehouder als potentieel toekomstig aandeelhouder kan optreden, is ook beves-
tigd in de jurisprudentie, bijvoorbeeld in de werknemersoptie-arresten HR 21 februari 
2001, nrs. 35.074 en 35.639, NTFR 2001/361-360, BNB 2001/160-161 waarin de Hoge Raad 
letterlijk opmerkt:

‘De houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht heeft verleend, 
staat tot die vennootschap in een rechtsbetrekking die zozeer overeenkomt met die van aan-
deelhouder dat alle transacties tussen hem en die vennootschap op gelijke voet als geldt voor 
de aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld (...).’ 

De optiehouder moet dus volgens de Hoge Raad kennelijk worden beschouwd als een 
pseudo-aandeelhouder. In het zogeheten Falcons-arrest601 is voortgebouwd op deze doc-
trine, waardoor thans meer duidelijkheid bestaat over de fiscale positie van de optiehou-
der, al blijven er nog diverse vragen onbeantwoord.602

5.3.3.4 Interne verhangingen van een dochtervennootschap binnen concern
De staatssecretaris van Financiën heeft in onderdeel 2.4 van het besluit van 6 mei 2008 
aangegeven dat art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is bij een ‘interne verhanging’. 
Volgens de staatssecretaris wordt hiermee gedoeld op de situatie waarbij binnen een con-
cern, de aandelen in een belastingplichtige door een volledige dochtervennootschap wor-
den overgedragen aan de tophoudstervennootschap of een andere volledige dochterven-
nootschap. In dat geval wijzigt het uiteindelijke belang in van verhangen vennootschap 
immers niet. Deze blijft berusten bij (de uiteindelijke aandeelhouders van) de tophoud-
stervennootschap. Deze ‘toezegging’ van de staatssecretaris lijkt overbodig. Immers, uit 
de tekst van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 volgt dat in dergelijke situaties geen sprake is 
van een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate, terwijl beursvennoot-
schappen kunnen terugvallen op de uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 (zie 
paragraaf 5.3.4.3 hierna). Een ‘interne verhanging’ moet hierbij overigens worden onder-
scheiden van een ‘interne belangenverschuiving’. Met een ‘interne belangenverschuiving’ 
wordt gedoeld op de verkoop van aandelen in een belastingplichtige aan een andere zit-
tende aandeelhouder in de belastingplichtige. Een zogenoemde ‘interne belangenver-
schuiving’ valt wel onder de toepassing van art. 20a, tenzij een beroep kan worden gedaan 
op art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 (zie paragraaf 5.3.4.2 hierna).

5.3.4 Uitzonderingen op de aandeelhouderstoets

Art. 20a, lid 2 en lid 3, Wet VPB 1969 bevatten een drietal uitzonderingen op het eerste lid 
van art. 20a, Wet VPB 1969 dat bij een wijziging van het uiteindelijke belang in belang-
rijke mate de verliezen komen te vervallen. Deze uitzonderingen op de aandeelhouders-
toets zijn:
• de wijziging vloeit voort uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogens-

recht (art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969);
• er is sprake van een interne aandeelhouderswisseling naar een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die reeds een belang van een derde in het verlieslichaam had (art. 20a, 
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969);

601 HR 22 november 2002, nr. 36.272, NTFR 2002/1813, BNB 2003/34. Zie over dit arrest onder andere 
J.J.M. Janssen, ‘De fiscale eigenaar van een Falcons: een analyse van de optiearresten’, WFR 2003/
1112, E.J.W. Heithuis, ‘Hoge Raad vliegt uit de bocht in het vogelarrest’, NTFR 2003/12 en 
M.J. Peters, ‘Van de regen in de drup? Het Falcons-arrest nader beschouwd’, WFR 2003/6522.

602 Zie voor een overzicht van de jurisprudentie en literatuur op dit vlak bijvoorbeeld H. de Gunst en 
J.W. Rompen, ‘Converteerbare obligatieleningen (conversievoordeel)- de deelnemingsvrijstelling 
weer iets verder opgerekt. Een beschouwing naar aanleiding van HR 12 oktober 2007, nr. 43 643’, 
BNB 2008/6.
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• de belastingplichtige is niet bekend of had niet bekend kunnen zijn dat er sprake is 
van een wijziging van het belang in belangrijke mate (art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969).

In deze drie situaties wordt de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 gesauveerd. Onder-
staand ga ik nader op deze drie uitzonderingen in.

5.3.4.1 Overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht
Het behoeft mijns inziens geen betoog dat een bij wijziging van het uiteindelijke belang 
in een verlieslichaam die het gevolg is van overlijden of echtscheiding geen sprake zal zijn 
van ongewenste handel in een verlieslichaam. De uitzondering van art. 20a, lid 2, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 is dan ook niet meer dan logisch en bestond ook al onder de 
vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.603 Ingevolge art. 20a, lid 2, onderdeel a, 
Wet VPB 1969 blijft voor de toepassing van het eerste lid buiten aanmerking een wijziging 
van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam voor zover de wijziging voortvloeit uit 
een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht. In zoverre kan deze uitzon-
dering dan ook als een inbreuk worden gezien op de omstandigheid dat voor de toepas-
sing van art. 20a Wet VPB 1969 de animus compensandi niet is vereist. Overlijdt derhalve 
een aandeelhouder met een aandelenpakket in het verlieslichaam van ten minste 30% en 
vererft dit aandelenpakket op zijn erfgenaam/erfgenamen die daarmee de nieuwe aan-
deelhouder(s) wordt/worden in het verlieslichaam, dan leidt dit niet tot toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969. Evenzo is art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing als in het 
kader van de ontbinding van een huwelijksgemeenschap het ten minste 30%-aandelen-
pakket in het verlieslichaam wordt toegescheiden aan de andere echtgenoot. Ook in deze 
situatie kan toch gevoeglijk worden aangenomen dat een en ander niet geschiedt om (op 
min of meer geforceerde wijze) de verliezen van het verlieslichaam te benutten door een 
andere aandeelhouder dan degene die de verliezen feitelijk heeft geleden.
Blijkens de wettekst is niet vereist dat sprake is van een overgang onder algemene titel, 
hoewel dit bij een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht veelal wel het 
geval is. Een belangrijke uitzondering hierop vormt het legaat dat een overgang onder bij-
zondere titel is. Dit neemt niet weg dat een verkrijging krachtens legaat evenzeer moet 
worden aangemerkt als een overgang krachtens erfrecht, zodat art. 20a Wet VPB niet van 
toepassing is, mocht als gevolg van het legaat het belang in het verlieslichaam voor ten 
minste 30% wijzigen.
Worden de aandelen in het verlieslichaam in afwijking van de civielrechtelijke gerech-
tigdheid tot de onverdeelde boedel toegescheiden aan de deelgerechtigden tot de boedel, 
dan is evenzeer sprake van een overgang krachtens erfrecht, zodat de uitzondering van 
art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969 van toepassing is. Dit niettegenstaande het feit 
dat art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 blijkens de aanhef een ‘voorzover’-bepaling is. Men kan 
niet zeggen dat voor zover de verdeling van de nalatenschap of huwelijksgemeenschap 
afwijkt van de civielrechtelijke gerechtigdheid daartoe – bijvoorbeeld in de situatie 
waarin drie erfgenamen gerechtigd zijn tot een nalatenschap (onverdeelde boedel) en alle 
aandelen in het verlieslichaam worden toegescheiden aan één deelgerechtigde – er geen 
sprake is van een overgang krachtens erfrecht. Er is dan weliswaar sprake van een ver-
vreemding,604 maar een en ander geschiedt in het kader van de afwikkeling van de onver-
deelde boedel en is daarmee een overgang krachtens erfrecht.605 Omdat art. 20a, lid 2, 
Wet VPB 1969 een ‘voorzover’-bepaling is, betekent dit echter wel dat een wijziging van 
het belang die plaatsvindt naast de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of erf-

603 Overigens is de uitzondering wetstechnisch wel noodzakelijk, aangezien op grond van het hui-
dige art. 20a Wet VPB 1969 de ‘animus compensandi’ immers niet is vereist.

604 Zie het voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting gewezen arrest HR 10 sep-
tember 1980, nr. 20.034, BNB 1980/294.

605 Zie voor een andersluidende visie Kavelaars die ervan uit lijkt te gaan dat een afwijkende verde-
ling van de boedel ten gevolge van boedelscheiding wel tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 
leidt (mits aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan), P. Kavelaars, ‘Han-
del in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 290.



170 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

recht, wel binnen het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 kan vallen. Dit is 
logisch, aangezien alle wijzigingen van het belang die niet onder deze uitzondering zou-
den vallen, wel zouden worden meegetrokken in deze bepaling. Het woord ‘voorzover’ 
voorkomt dit.
Geen overgang krachtens huwelijksvermogensrecht is overigens die waarbij in het kader 
van de uitvoering van een (periodiek of finaal) verrekenbeding of een wettelijk deelge-
nootschap aandelen in het verlieslichaam worden overgedragen aan de ex-echtgeno(o)t(e). 
Vindt daarbij een belangrijke wijziging plaats van het uiteindelijke belang, dan zijn de 
verliezen niet langer verrekenbaar. De vraag is toch wel of ook in deze situaties niet een 
meer materiële invulling mogelijk was geweest, want ook nu kan men toch aannemen dat 
de overdracht van de aandelen in het kader van de uitvoering van een verrekenbeding of 
een wettelijk deelgenootschap niet primair is gericht op het op geforceerde wijze benut-
ten van de in het lichaam aanwezige verrekenbare verliezen. Het feit dat deze overdrach-
ten toch leiden tot verval van de verrekenbare verliezen (mits uiteraard aan de overige ver-
eisten van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan), vloeit louter voort uit het civielrechtelijk 
getinte begrip ‘overgang krachtens huwelijksvermogensrecht’. Genoemde overdrachten 
zijn in civielrechtelijke zin geen overgangen krachtens huwelijksvermogensrecht, zodat 
deze buiten het bereik van de uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel a, Wet VPB 1969 
blijven.606 Mijns inziens is hier sprake van overkill.
Het aangaan van een huwelijk leidt niet tot verval van de verrekenbare verliezen als daar-
bij sprake is van een algehele huwelijksgoederengemeenschap. Weliswaar dient de 
nieuwe echtgenoot via de huwelijksgoederengemeenschap tevens als aandeelhouder te 
worden beschouwd,607 doch ook nu is sprake van een overgang krachtens huwelijksver-
mogensrecht. Dit geldt ook als sprake is van een beperkte huwelijksgoederengemeen-
schap waartoe de aandelen in het verlieslichaam behoren. Huwen de echtgenoten buiten 
elke huwelijksgoederengemeenschap, dan blijven de aandelen in het verlieslichaam 
behoren tot het vermogen van de ene echtgenoot die de aandelen reeds vóór het huwelijk 
hield, zodat geen sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in het verlies-
lichaam. Dit lijkt ook het geval te zijn als de andere echtgenoot een belang krijgt bij de 
waardeontwikkeling van deze aandelen via een in de huwelijkse voorwaarden opgeno-
men (periodiek of finaal) verrekenbeding, resp. een wettelijk deelgenootschap, alhoewel 
ook betoogd kan worden dat in dergelijke situaties het economische belang (en daarmee 
ook het uiteindelijke belang) is gewijzigd. Het vorenstaande lijkt overigens ook te volgen 
uit de toezegging van de staatssecretaris in het besluit van 6 mei 2008 voor de toepassing 
van art. 20, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969.608 De staatssecretaris keurt goed dat voor de 
toepassing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 aandelen die behoren tot een 
huwelijksgoederengemeenschap tot eenzelfde belang gerekend worden, tenzij de echtge-
noten buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd.609 Dit oordeel lijkt mij juist.610

606 Zie de opvatting van de staatssecretaris van Financiën met betrekking tot de aanmerkelijkbelang-
regeling in de inkomstenbelasting, waarvoor hij eenzelfde lijn van denken volgt, besluit van 
4 april 2001, nr. CPP2001/765M, V-N 2001/22.10, p. 2561-2562 (vraag F.12), laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, NTFR 2006/1736, V-N 2006/65.14 
(onderdeel 6.7).

607 Zie de voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting gewezen arresten 
HR 5 november 1958, nr. 13.673, BNB 1958/345, HR 20 juni 1963, nr. 15.057, BNB 1963/313 en 
recenter HR 25 november 1992, nr. 28.322, BNB 1993/103 en HR 10 maart 2006, nr. 38.044, 
NTFR 2006/453, BNB 2007/15.

608 Onderdeel 3.3 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176.
609 Kennelijk is daarbij volgens de staatssecretaris irrelevant wie de zeggenschap/het bestuur over de 

aandelen heeft op grond van art. 1:97 BW. Zie tevens de aantekening van de Redactie Vakstudie-
nieuws in V-N 2008/27.16 bij dit onderdeel van het besluit.

610 Vgl. echter art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 op grond waarvan een belang dat wordt gehouden door 
de echtgenoot (of een minderjarig kind) van een natuurlijke persoon aan deze persoon wordt toe-
gerekend. Hier lijkt het gekozen huwelijksregime niet van belang.
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Spanjersberg en Rambhadjan constateren dat er een merkwaardige samenloop kan optre-
den tussen de uitzonderingen van onderdelen a en b van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969.611 
Zij illustreren dit aan de hand van het volgende voorbeeld:

Voorbeeld
Vader heeft een 100%-belang in een beleggingsvennootschap. De vennootschap 
heeft sinds de oprichting in januari 2001 tot en met 2004 alleen maar verliezen 
geleden. Bij het overlijden in 2002 van vader hebben moeder en kind ieder 50% 
van de aandelen geërfd. In 2004 heeft het kind de resterende 50% van moeder 
gekocht.

Uitwerking
In 2002 is er in beginsel sprake van een belangrijke aandeelhouderswijziging 
ten opzichte van het oudste verliesjaar 2001, zodat de verliezen komen te ver-
vallen op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Er kan echter een beroep wor-
den gedaan op art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Het jaar 2001 blijft 
dan het oudste verliesjaar. In 2004 vindt er ten opzichte van het oudste 
verliesjaar 2001 opnieuw een wijziging van het uiteindelijke belang in belang-
rijke mate plaats. Ten aanzien van de koop van de resterende 50% aandelen door 
het kind zou in dit voorbeeld een beroep moeten worden gedaan op de uitzon-
dering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Bij letterlijke lezing van 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 kan deze bepaling slechts van toepas-
sing zijn indien het kind ten opzichte van het oudste jaar reeds een belang van 
een derde in het verlieslichaam had. Dit zou betekenen dat de verliezen van 
2001 en 2002 volledig zouden komen te vervallen (art. 20a Wet VPB 1969 kent 
immers geen pro-rata-partebenadering). Ten aanzien van een eventueel verlies 
van het jaar 2003 zou dan nog een beroep kunnen worden gedaan op de goed-
keuring zoals opgenomen in onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008.612 
Spanjersberg en Rambhadjan zijn dan ook van mening dat deze uitkomst in 
strijd is met de ratio van art. 20a Wet VPB 1969 en pleiten ervoor dat bij de toe-
passing van de uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, 
mede in aanmerking worden genomen een aandelenbezit dat is verkregen 
krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht.

Hoewel ik het met Spanjersberg en Rambhadjan eens ben dat bovenstaande uitkomst op 
basis van een letterlijke lezing van art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 onredelijk is, zou wellicht 
op basis van een redelijke wetstoepassing ook tot de gewenste uitkomst kunnen worden 
gekomen. Er vindt dan als het ware een fiscale indeplaatstreding van de aandeelhouder 
plaats door degene die als gevolg van de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of 
erfrecht de nieuwe aandeelhouder is geworden. Het is echter de vraag of een rechter deze 
redenering zal willen volgen.

5.3.4.2 Interne belangenwijzigingen ex art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969

5.3.4.2.A De kern van de concernuitzonderingsbepaling
Zoals in paragraaf 4.3.2.2 reeds is geconstateerd, was een van de belangrijkste knelpunten 
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat een overdracht tussen de aandeelhouders onder-

611 Chr. Spanjersberg en A.P.J.D. Rambhadjan, ‘Verliescompensatie: een tussenbalans’, WFR 2003/
1943. Het voorbeeld gaat overigens nog uit van de toepassing van het toenmalige art. 20a Wet 
VPB 1969. Verliezen uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling vielen toen (nog) 
niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969.

612 Onderdeel 3.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. 
Op deze goedkeuring ga ik hierna in paragraaf 5.3.4.2 nog nader in. Men zie overigens goed dat 
dit voorbeeld nog ziet op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zoals dit luidde vóór 1 januari 
2011.
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ling in beginsel niet viel onder het toepassingsbereik van deze bepaling. Hierdoor kon een 
derde (bijvoorbeeld een financiële instelling) een gering belang nemen in het verliesli-
chaam, zodat bij staking van de onderneming het resterende belang in het verlieslichaam 
kon worden verkregen, zonder dat daarbij de mogelijkheden voor verliescompensatie ver-
loren gingen.613 Onder art. 20a Wet VPB 1969 zijn dergelijke constructies niet langer 
mogelijk. Bij overdracht van de aandelen door een of meer van de zittende aandeelhou-
ders in het verlieslichaam aan een andere (rechts)persoon kan art. 20a Wet VPB 1969 ook 
van toepassing zijn als het uiteindelijke belang voor ten minste 30% wordt gewijzigd (en 
uiteraard aan de overige vereisten van art. 20a Wet VPB 1969 is voldaan).614 Als bijvoor-
beeld van twee aandeelhouders in het verlieslichaam de ene aandeelhouder zijn 60%-pak-
ket overdraagt aan de andere 40%-aandeelhouder die daarmee 100%-aandeelhouder wordt, 
is sprake van een wijziging van het uiteindelijke belang van ten minste 30%. Art. 20a, 
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 (hierna ook: de concernuitzonderingsbepaling) maakt 
hierop een belangrijke uitzondering en luidt als volgt:

‘2. Voor de toepassing van het eerste lid blijft buiten aanmerking een wijziging van het uit-
eindelijke belang in de belastingplichtige voorzover: (...)
b. de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eer-
ste lid, reeds ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige 
had.’

Deze bepaling sauveert daarmee de interne aandeelhouderswisseling, indien de verkrij-
gende aandeelhouder bij het begin van het oudste verliesjaar als bedoeld in het eerste lid 
reeds een uiteindelijk belang van een derde in de belastingplichtige had. Zonder dit crite-
rium van een derde gedeelte was een startbelang van ten minste 70% vereist om de verre-
kenbare verliezen te behouden. Onderstaand in de nota naar aanleiding van het verslag 
geschetste voorbeeld laat zien waarom in art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 een 
minimumbelang in het verlieslichaam van een derde deel is voorgeschreven:615

‘Een verstrekker van vreemd vermogen aan een vennootschap (te denken is daarbij aan een 
financiële instelling) neemt ter versterking van zijn positie als crediteur een gering belang 
in de vennootschap. Als vervolgens de activiteiten van de vennootschap dusdanig verliesla-
tend zijn dat zij de activiteiten moet staken, neemt de genoemde financier de overige aan-
delen over. Het laatste kan slechts het benutten van de verliezen tot doel hebben. De verwer-
ving van de overige aandelen voor een prijs die – afgezien van de vergoeding voor de verre-
kenbare verliezen – zal tenderen naar nihil, is in het geheel niet risicovol. Zonder de nadere 
maatregel kunnen de verliezen van de vennootschap immers met de winst van iedere wille-

613 Overigens volgde dit niet uit de letterlijke tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Volgens de 
tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kwamen de verliezen ook niet hoofdzakelijk ten goede 
aan de oorspronkelijke aandeelhouders als meer dan 30% van de aandelen na het ontstaan van de 
verrekenbare verliezen binnen de bestaande aandeelhoudersgroep werd overgedragen. Het was 
enkel op grond van de wetsgeschiedenis waarom interne aandeelhouderswisselingen niet werden 
getroffen door art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 31, 
nadien bevestigd in HR 28 april 1993, nr. 28.618, BNB 1993/215. Het feit dat hiervan in de praktijk 
wel gebruik werd gemaakt doordat een nieuwe aandeelhouder even kortstondig voor een gering 
belang participeerde in het verlieslichaam, waarna hij de rest van de aandelen in het verliesli-
chaam van zijn mede-aandeelhouders overnam, heeft de wetgever mede aangezet tot de wetswij-
ziging in art. 20a Wet VPB 1969 zodat interne aandeelhouderswisselingen voortaan wel meetellen 
voor de vraag of de verliezen al dan niet verrekenbaar zijn. Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, 
nr. 3, p. 12 e.v. Overigens had deze situatie onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 wellicht ook 
in de uitvoeringssfeer kunnen worden bestreden met een beroep op de ‘directe samenhang’-juris-
prudentie van de Hoge Raad (onder meer HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130, 
HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/113, HR 28 april 1993, nr. 27.885, BNB 1993/211 en 
HR 28 april 1993, nr. 28.344, BNB 1993/213).

614 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 36 e.v.
615 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
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keurige activiteit, inclusief risicoloze beleggingsactiviteiten, worden verrekend. Indien 
interne aandeelhouderswisselingen buiten beschouwing zouden worden gelaten, zou deze 
vorm van handel in verliesvennootschappen niets in de weg worden gelegd.’

Neemt de financier een belang van ten minste een derde gedeelte in de vennootschap 
(vanaf het oudste verliesjaar), dan blijven de verliezen van de vennootschap verrekenbaar. 
Het vereiste belang van een derde gedeelte geeft als het ware een minimumdrempel waar-
aan moet worden voldaan, wil een interne aandeelhouderswisseling worden gesauveerd. 
Alleen dan is kennelijk in de visie van de wetgever sprake van een kwantitatief voldoende 
omvangrijk belang in de vennootschap om de verliezen te kunnen blijven verrekenen. In 
de literatuur is ook wel gepleit voor een lagere grens voor deze concernuitzonderingsbe-
paling.616 De keuze om de grens bij een derde belang te leggen is uiteraard arbitrair, maar 
kan praktisch gezien worden gerechtvaardigd door de aansluiting bij de begrippen ‘ver-
bonden lichaam’ en ‘verbonden natuurlijke persoon’ als genoemd in art. 10a, lid 4 en 5, 
Wet VPB 1969. Dit lijkt (aanvankelijk) ook de bedoeling van deze concernuitzonderings-
bepaling te zijn geweest (zie echter hierna), aldus het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 
21e eeuw’:617

‘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.’

Met de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is 
dan ook een versoepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid van art. 20a 
Wet VPB 1969 beoogd, zodat niet in alle gevallen hoeft te worden doorgekeken naar de 
achterliggende aandeelhouders/gerechtigden. De werking van de concernuitzonderings-
bepaling kan geïllustreerd worden met het volgende voorbeeld.

616 Kavelaars acht de bezitseis van een derde te ruim en bepleit een minimaal belang van 15%. Boven-
dien acht hij de voorwaarde dat men het belang sinds de aanvang van het oudste verliesjaar bezit, 
niet steeds noodzakelijk, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan 
banden’, TFO 2000/286, p. 290.

617 Bijlage 2 van het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’, V-N 1999/30.3.
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Voorbeeld
Gegeven is de volgende structuur:618

Uitwerking
BV D is in dit voorbeeld het verlieslichaam. Als BV A haar 65%-pakket in BV C 
overdraagt aan BV B, blijven de compensabele verliezen van BV D op grond van 
de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 
voorwaarts verrekenbaar. Ondanks dat het uiteindelijke belang in BV D als 
bedoeld in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 in belangrijke mate wijzigt– de aandeel-
houders/natuurlijke personen in BV A en BV B zijn niet dezelfde – sauveert de 
concernuitzonderingsbepaling de toepassing van het eerste lid. BV B houdt 
immers reeds een belang van (minimaal) een derde sinds het begin van het oud-
ste verliesjaar. Wanneer het oorspronkelijke belang van BV B in BV C minder 
dan een derde bedroeg bij het begin van het oudste verliesjaar, dan werkt 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 niet en zouden de verliezen van BV D 
na de aandelenoverdracht niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn (indien 
tevens aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 zou zijn voldaan.

De kern van de concernuitzonderingsbepaling is aldus dat niet door de gehele schakel 
heen hoeft te worden gekeken naar de achterliggende aandeelhouders/gerechtigden en 
het is daarmee een welkome tegemoetkoming wat betreft de toepassing van de aandeel-
houderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Helaas is de kous daarmee niet af. De toe-
passing en reikwijdte van de concernuitzonderingsbepaling kunnen nog steeds leiden tot 
onduidelijkheid, niet de laatste plaats door het hierna nog te bespreken arrest HR 22 sep-
tember 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16, en de daarop vol-
gende reacties van de staatssecretaris van Financiën en de reacties in de literatuur. De 
onduidelijkheid komt deels voort uit de voorgeschiedenis van de concernuitzonderings-
bepaling. In het onderstaande ga ik daarom eerst op deze voorgeschiedenis van de con-
cernuitzonderingsbepaling in.

5.3.4.2.B De ratio van de concernuitzonderingsbepaling
De memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel (zie tevens 
paragraaf 4.2.2 hiervóór)619 vermeldt over de concernuitzonderingsbepaling het vol-
gende:

618 In dit voorbeeld wordt aangenomen dat deze structuur bestaat sinds het begin van het oudste ver-
liesjaar.

619 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56.
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‘Net zoals in het voorstel voor artikel 15e, zou zonder een nadere voorziening bij een verhan-
ging van een lichaam binnen concern moeten worden onderzocht of er sprake is van een wij-
ziging van de uiteindelijke zeggenschap of de uiteindelijke gerechtigdheid tot het vermogen 
van het verhangen lichaam. Daarom wordt in het tweede lid ook voor de toepassing van 
artikel 20a voorgesteld dat bij een verhanging van een dochtermaatschappij binnen concern 
de verliesverrekening niet ter discussie staat.’

Voor het begrip concern wordt hierbij aangesloten bij art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969. Op 
grond van deze bepaling wordt als een verbonden lichaam aangemerkt:
– een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte een 

belang heeft;
– een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplich-

tige;
– 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.

De NOB werpt in haar commentaar op het wetsvoorstel vervolgens de vraag op hoe het 
zeggenschapscriterium van art. 20a, eerste lid, in samenhang met het tweede lid in een 
aantal voorbeelden uitwerkt:620

‘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:
1) C behoorde voor de aandelenoverdracht tot 2 concerns, namelijk A-C en B-C en na de 
overdracht niet meer. Omdat concern A-C verdwijnt, is er geen bescherming door art. 20a, 
lid 2. 
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 concernuitzondering en bij de bedoeling van de wetgever dat verliescom-
pensatie niet terecht mag komen bij andere aandeelhouders dan degenen die aandeelhou-
der 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 

620 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.
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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.’

Uit de door de NOB aangedragen voorbeelden volgt dat op basis van de tekst en de toelich-
ting van de concernuitzondering niet altijd duidelijk was hoe deze zou moeten uitwerken. 
De bepaling kon op meerdere manieren worden uitgelegd. Daarnaast kon worden afge-
vraagd of de uitwerking van de concernuitzondering niet tot overkill leidde. De staatsse-
cretaris merkte naar aanleiding van de hiervoor genoemde voorbeelden van de NOB op 
dat hij bereid was te bezien of de voorgestelde maatregel nader zou moeten worden toe-
gespitst.621 In samenhang daarmee zou hij bezien welke rol de concernuitzondering daar-
bij moest blijven vervullen.622 Vervolgens werd een nota van wijziging ingediend met 
daarin opgenomen de gewijzigde tekst van art. 20a Wet VPB 1969.623 Het volgende werd 
opgemerkt omtrent de wijziging van de concernuitzondering:

‘Uitzonderingen op de regel dat verliesverrekening niet mogelijk is bij een belangrijke aan-
deelhouderswisseling – de bonafide gevallen waarin de aankoop van de aandelen niet in 
overwegende mate is ingegeven door de nog openstaande verliezen – zijn opgenomen in het 
nieuwe tweede, derde en vierde lid. (...)
In tweede lid was oorspronkelijk een uitzondering opgenomen voor verhangingen binnen 
een concern. Die uitzondering is niet langer nodig in verband met een versoepeling ten 
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel en is daarom vervallen. De versoepeling, die 
is opgenomen in het tweede lid, onderdeel b, betreft de behandeling van bepaalde interne 
aandeelhouderswisselingen. (...)
Nieuw is uitzondering op grond van waarvan bepaalde interne aandeelhouderswisselingen 
buiten beschouwing blijven. Het gaat daarbij om de situatie dat een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of een stichting) in het oudste verliesjaar reeds 
ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang bezat, en vervolgens zijn deel verder 
vergroot (tweede lid, onderdeel b). De overweging die aan die uitzondering ten grondslag 
ligt, is dat die persoon reeds zozeer bij de vennootschap is betrokken, dat het hem bij de uit-
breiding van zijn deel meer zal gaan om de vergroting van zijn betrokkenheid dan om de 
vergroting van zijn mogelijkheden om te profiteren van de nog openstaande verliezen.’624

Hoewel de concernuitzonderingsbepaling met de nota van wijziging werd verduidelijkt, 
bleef onduidelijkheid bestaan. Deze onduidelijkheid is van tweeërlei aard. In de eerste 
plaats rijst de vraag of aan de betekenis van het woord ‘uiteindelijke’ in ‘uiteindelijke 
belang van een natuurlijke persoon of rechtspersoon’ dezelfde betekenis moet worden 
toegekend als het woord ‘uiteindelijke’ in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Logi-
scherwijs zou, omdat hetzelfde woord is gebruikt, ook dezelfde betekenis aan dit woord 
moeten worden toegekend. Hieruit zou dan de conclusie kunnen worden getrokken dat 
voor de toepassing het tweede lid ook vereist is dat de gehele schakel dient te worden 
doorlopen totdat men uitkomt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds een 
belang van een derde had. Anderzijds is met de concernuitzonderingsbepaling toch uit-
drukkelijk beoogd dat niet steeds door de gehele schakel van aandeelhouders/gerechtig-
den heen hoeft te worden gekeken bij overdrachten van een verlieslichaam binnen con-
cern. Maar waarom wordt in het tweede lid opnieuw gesproken van het ‘uiteindelijke 
belang’? Heeft de wetgever voor de toepassing van het tweede lid geen beter begrip kun-
nen bedenken dan het begrip ‘uiteindelijke’? Het tweemaal gebruiken van hetzelfde 

621 Kennelijk was de uitwerking van de voorbeelden voor de wetgever ook niet duidelijk.
622 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
623 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7.
624 Alhoewel de NOB het gewijzigde voorstel opnieuw van commentaar voorziet, wordt in dit com-

mentaar niet expliciet ingegaan op de herziene concernuitzonderingsbepaling. Vgl. NOB-com-
mentaar op de nota naar aanleiding van verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wij-
zigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede tranche van het ondernemers-
pakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001(27 209)) van 27 oktober 2000.
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begrip, waaraan dan tweemaal een verschillende betekenis zou moeten worden toege-
kend, is alsdan ronduit verwarrend.
In de tweede plaats is het begrip ‘rechtspersoon’ in combinatie met de hiervoor gememo-
reerde parlementaire geschiedenis, waar de vereniging en de stichting specifiek als voor-
beelden worden genoemd, zeer onduidelijk. De vraag rijst namelijk waarom in de parle-
mentaire geschiedenis als voorbeelden van rechtspersonen nu juist de vereniging en de 
stichting worden genoemd als zijnde rechtspersonen waarin het uiteindelijke belang van-
wege het civielrechtelijke karakter van deze rechtspersonen in beginsel niet kan wijzigen. 
Hierdoor zou men kunnen betogen dat de concernuitzonderingsbepaling restrictief dient 
te worden uitgelegd en bijvoorbeeld niet van toepassing zou zijn bij kapitaalvennoot-
schappen zoals de bv en de nv.625 De stichting en de vereniging worden immers niet voor 
niets genoemd in de parlementaire geschiedenis. Een restrictieve uitleg van de concern-
uitzonderingsbepaling is echter weer deels in strijd met de hiervoor gememoreerde par-
lementaire geschiedenis, alwaar deze bepaling toch uitdrukkelijk is bedoeld als een ver-
soepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Indien 
de uitleg van deze bepaling beperkt zou moeten blijven tot rechtspersonen waarin het uit-
eindelijke belang in beginsel niet kan wijzigen (zoals de stichting en de vereniging), kan 
afgevraagd worden of deze tegemoetkoming in de praktijk nu zo bruikbaar is. Het gebruik 
van het woord rechtspersoon is overigens dan ook bijzonder ongelukkig.

Op basis van het vorenstaande kom ik tot de (tussen)conclusie dat de uitleg van de con-
cernuitzonderingsbepaling op basis van de oorspronkelijke en nadien gewijzigde wet-
tekst en toelichting van art. 20a Wet VPB 1969 niet duidelijk is. Op basis van de tekst en 
toelichting kan zowel een restrictieve als een ruime benadering worden verdedigd. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat de uitleg van deze bepaling onderwerp zou worden van 
procedures. De meest in het oog springende procedure in dit kader is HR 22 september 
2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16.

5.3.4.2.C HR 22 september 2006, nr. 42.444
Schematisch kan de uitgangssituatie van het arrest als volgt worden weergegeven:626

C had een belang van 57,04% in BV B, en zijn zus (D) hield de resterende aandelen (42,96%). 
BV B hield via haar 100% dochter BV A een belang van 37,5% in BV X (het verlieslichaam), 

625 Zie bijvoorbeeld C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 en de conclusie van A-G Wattel 
van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/579, V-N 2006/49.17. Ik kom hier verderop in deze para-
graaf op terug.

626 Zie hiervoor de uitspraak van Hof Leeuwarden van 24 juni 2005, nr. 03/0908, V-N 2005/52.15.
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die haar onderneming (de exploitatie van een bioscoop en onroerende zaken) in 1993 had 
gestaakt. Ultimo 1995 beschikte BV X over compensabele verliezen. Op 2 april 1996 ver-
wierf BV A de resterende 62,5% aandelen in BV X. Tot het moment dat BV X in 1999 
nieuwe activiteiten ging ontplooien, leed ze jaarlijks een klein verlies, terwijl in 1999 en 
2000 een klein positief resultaat werd behaald. Per 1 januari 2000 werd een herstructure-
ring binnen het concern uitgevoerd, waarbij de aandelen in BV X werden overgedragen 
aan BV E, een 100% dochter van BV B. In haar aangifte vennootschapsbelasting 2001 ver-
rekende BV X de behaalde winst van dat jaar ad € 42.632 met de onverrekende verliezen 
(afkomstig uit jaren vóór de litigieuze aandeelhouderswisseling op 2 april 1996). In geschil 
was of de verliesverrekening werd beperkt op grond van art. 20a Wet VPB 1969.627 Belang-
hebbende meende een beroep te kunnen doen op de concernuitzonderingsbepaling van 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, omdat er sprake zou zijn van een uitbreiding 
van het uiteindelijke belang door een rechtspersoon (in casu: BV B) die bij het begin van 
het oudste verliesjaar reeds een belang van een derde had. De concernuitzonderingsbepa-
ling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 was naar de mening van belangheb-
bende ook van toepassing op kapitaalvennootschappen, aangezien anders de bepaling 
‘van een natuurlijke persoon of rechtspersoon’ in deze bepaling zinledig zou zijn.
Zowel Hof Leeuwarden als A-G Wattel waren van mening dat het beroep van BV X op de 
concernuitzonderingsbepaling ongegrond was.628 A-G Wattel constateerde dat op basis 
van de wetsgeschiedenis weliswaar wat te zeggen valt voor de visie van belanghebbende, 
maar dat deze lezing op basis van de wetsgeschiedenis de minst aannemelijke is. Ook de 
staatssecretaris van Financiën had eerder – in zijn hoedanigheid als beleidsuitvoerder – 
aangegeven dat een vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal nimmer het 
uiteindelijke belang kunnen hebben in de zin van de concernuitzonderingsbepaling.629 
De Hoge Raad komt echter op basis van doel en strekking van de concernuitzonderings-
bepaling tot het oordeel dat de verliesverrekening in de casus van het arrest niet beperkt 
werd. De Hoge Raad merkt in zijn arrest op dat het oorspronkelijke wetsvoorstel sprak 
van directe zeggenschap en directe gerechtigdheid in de concernuitzonderingsbepaling 
van lid 2 en dat daarmee dus niet van belang was hoe het uiteindelijke belang in de des-
betreffende verliesvennootschap was verdeeld. De uitzondering zou dus ook gelden 
indien geen van die uiteindelijke aandeelhouders een belang van ten minste een derde 
zou hebben in de desbetreffende verliesvennootschap.630 Vervolgens gaat de Hoge Raad in 
op de ‘versoepeling’ die in art. 20a Wet VPB 1969 is opgenomen in de eerste nota van wij-
ziging. De Hoge Raad merkt in r.o. 3.3.2 op dat deze passage uit de parlementaire geschie-
denis kennelijk aldus moet worden begrepen dat niet werd beoogd een beperking aan te 
brengen ten opzichte van de met het oorspronkelijke tweede lid beoogde uitzondering. 
Het moet er daarom voor worden gehouden dat ook bij de uitbreiding van het belang van 
een verbonden lichaam in een verliesvennootschap de uitzondering van art. 20a, lid 2, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 van toepassing is, ook al heeft geen van de uiteindelijke aan-
deelhouders een belang van ten minste een derde in die verliesvennootschap. In een zoda-
nig geval moet vanuit dat verbonden lichaam worden beoordeeld of de uitzonderingsbe-
paling van toepassing is. Daarnaast is in de nota van wijziging ter zake van de concernuit-
zonderingsbepaling opgemerkt dat de overweging die aan deze uitzondering ten 
grondslag ligt, is dat die persoon reeds zozeer bij de vennootschap is betrokken, dat het 
hem bij de uitbreiding van zijn deel meer zal gaan om de vergroting van zijn betrokken-

627 In de procedure was tevens de vraag aan de orde of het overgangsrecht van XIVd, lid 1, Wet Onder-
nemerspakket 2001 de verliesverrekening beperkte. Ik ga hier niet op in, aangezien deze vraag 
voor de toepassing van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet 
VPB 1969 niet van belang is. Het standpunt van belanghebbende dat de verliesverrekening op 
grond van het overgangsrecht niet werd belet, werd overigens afgewezen.

628 Zie de uitspraak van Hof Leeuwarden van 24 juni 2005, nr. 03/00908, NTFR 2005/955, V-N 2005/
52.15 en de conclusie van A-G Wattel van 9 maart 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/579, V-N 2006/49.17.

629 Zie onderdeel 3.2 van het besluit van 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M, V-N 2006/6.21, 
BNB 2006/75, alsook de eerdere versies van dit besluit.

630 Zie onderdeel 3.3.1 van het arrest.
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heid dan om de vergroting van zijn mogelijkheden om te profiteren van de nog open-
staande verliezen.631 Vervolgens merkt de Hoge Raad in r.o. 3.3.3 en 3.3.4 op:

‘3.3.3. (...) Immers, bij de uitbreiding door een verbonden lichaam van het belang in een ver-
liesvennootschap zal deze vennootschap bij de verliesvennootschap reeds zodanig betrokken 
zijn dat het bij de uitbreiding van het belang meer zal gaan om de vergroting van de betrok-
kenheid dan om te profiteren van de nog openstaande verliezen. 
3.3.4. Nu B B.V. in het oudste jaar waarvan het verlies nog niet volledig is verrekend in 
belanghebbende ten minste een derde deel van het belang had, wordt voldaan aan de voor-
waarden van artikel 20a, lid 2, letter b, van de Wet.’ 

Het beroep van belanghebbende werd daarom gegrond verklaard.

Naar mijn mening is de ruimhartige uitleg van de concernuitzonderingsbepaling die de 
Hoge Raad voorstaat ten zeerste toe te juichen.632 Zoals hiervoor is geconstateerd, kon de 
bepaling op basis van de tekst en toelichting van het oorspronkelijke wetsvoorstel in 
samenhang met de nadien gewijzigde tekst en toelichting op meerdere manieren worden 
geïnterpreteerd. Een uitleg die in het voordeel van de belastingplichtige pleit, zoals in de 
casus van het arrest, lijkt mij het meest voor de hand liggend, mede in het licht van het 
antimisbruikkarakter van art. 20a Wet VPB 1969. Tegelijkertijd heeft het arrest veel vra-
gen opgeroepen in de literatuur.633 Deze vragen zijn deels voortgekomen uit de interpre-
tatie van het arrest door de staatssecretaris van Financiën in het als gevolg van dit arrest 
gewijzigde besluit van 6 mei 2008.634

5.3.4.2.D De visie van het Ministerie van Financiën op het arrest
In de voorgangers van het besluit van 6 mei 2008 werd door de staatssecretaris nog een 
restrictieve uitleg van de concernuitzonderingsbepaling verdedigd, waarbij slechts bij 
rechtspersonen van het verenigings- en stichtingstype een beroep kon worden gedaan op 
deze uitzondering. In onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008 licht de staatssecreta-
ris zijn lezing van het arrest toe. De staatssecretaris is van mening dat uit het arrest volgt 
dat het begrip ‘uiteindelijk belang van een rechtspersoon’, naast de rechtspersonen die 
zelf geen achterliggende belanghebbenden hebben, mede omvat het belang van de laatste 
rechtspersoon aan de top van een keten van rechtspersonen (tophoudstervennootschap). 
Een directe of indirecte uitbreiding van een belang in een verliesvennootschap door een 
tophoudstervennootschap die reeds een belang van ten minste een derde heeft in de ver-
liesvennootschap blijft voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 buiten aan-
merking. Het is geen beletsel als het belang in dit lichaam vervolgens weer berust bij 
natuurlijke personen die zelf niet ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang 
in het verlieslichaam houden. Dit standpunt wordt de staatssecretaris nader toegelicht 
met een drietal voorbeelden die ik hierna vanwege het belang letterlijk zal weergeven. 
Vervolgens zal ik ingaan op de ingenomen standpunten in dit besluit.

631 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
632 Zie in gelijke zin de euforische aantekening van de Redactie Vakstudienieuws bij het arrest in 

V-N 2006/49.16.
633 Zie bijvoorbeeld J. Gooijer, ‘Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime bena-

dering’, WFR 2006/1203, A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, ‘Uitbreiding van een belang in een 
verliesvennootschap’, WFR 2008/1193 en C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 met 
naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas.

634 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, V-N 2008/27.16, BNB 2008/176, dat het 
besluit van 20 december 2005, nr. CPP2005/1946M, V-N 2006/6.21, BNB 2006/75 verving.



180 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

Voorbeeld 1

Er is sprake van een tophoudstervennootschap635 X met 4 natuurlijke personen 
als aandeelhouder. Ieder van de aandeelhouders bezit 25% van de aandelen X. 
X heeft een 50% belang in vennootschap Y. Y bezit 40% van de aandelen in 
vennootschap Z. De overige 60% van de aandelen Z zijn in handen van een 
derde. Y vergroot het belang in Z door de resterende 60% van de aandelen in Z 
over te nemen.

De uitzondering van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is hier naar de mening van 
de staatssecretaris niet van toepassing. Er is namelijk naar de mening van de staatssecre-
taris geen sprake van een uitbreiding van het ‘uiteindelijke belang van een rechtspersoon’ 
(X) die al ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam (Z) 
had. Het ‘uiteindelijke belang’ van X in het verlieslichaam (Z) voorafgaand aan de uitbrei-
ding bedraagt 20%. Niet van belang is dat Y zelf wel meer dan een derde deel van de aan-
delen in het verlieslichaam bezit. Y geldt namelijk niet als de ‘uiteindelijke rechtsper-
soon’.

635 De staatssecretaris spreekt van ‘vennootschap’. In de schema’s bij deze voorbeelden noem ik de 
bv als vennootschap.
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Voorbeeld 2

Er is sprake van een tophoudstervennootschap X met 4 natuurlijke personen als aandeel-
houder. Ieder van de aandeelhouders bezit 25% van de aandelen X. X heeft een 100% 
belang in vennootschap Y. Y bezit 40% van de aandelen in vennootschap Z. De overige 60% 
van de aandelen Z zijn in handen van een derde. Y vergroot het belang in Z door de reste-
rende 60% van de aandelen in Z over te nemen. De uitzondering van art. 20a, lid 2, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 is hier naar de mening van de staatssecretaris wel van toepas-
sing. Er is sprake van een uitbreiding van het ‘uiteindelijke belang van een rechtspersoon’ 
(X) die al ten minste een derde deel van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam (Z) 
had. Hier doet niet aan af dat de belanghebbenden in X (natuurlijke personen) ieder afzon-
derlijk slechts beschikken over een uiteindelijk belang van minder dan een derde in het 
verlieslichaam (Z).
Volledigheidshalve merkt de staatssecretaris op dat indien in het voorbeeld de resterende 
60% van de aandelen niet door vennootschap Y of X zouden worden aangekocht, maar 
door een of meer van de aandeelhouders natuurlijke personen in X, niet wordt voldaan 
aan de voorwaarde van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. De uiteindelijke aan-
deelhouders natuurlijke personen houden immers individueel minder dan een derde deel 
van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam.
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Voorbeeld 3

Dezelfde situatie als voorbeeld 2 met dien verstande dat de natuurlijke perso-
nen hun aandelen in de vennootschap X houden door middel van vier persoon-
lijke houdster-bv’s. Deze staan aan de top van een keten van rechtspersonen. 
Individueel houden ze minder dan een derde deel van het uiteindelijke belang 
in het verlieslichaam. Er wordt dus niet voldaan aan de voorwaarde van art. 20a, 
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, ongeacht of de resterende 60% van de aande-
len wordt aangekocht door de natuurlijke personen, door hun persoonlijke 
houdster-bv’s of door de vennootschappen Y of X.

De staatssecretaris is gegeven de bovenstaande voorbeelden van mening dat steeds geke-
ken dient te worden naar het belang van de laatste rechtspersoon aan de top van een 
keten van rechtspersonen (tophoudstervennootschap). Het is naar zijn mening niet vol-
doende dat een overdracht plaatsvindt aan een verbonden lichaam of een verbonden 
natuurlijke persoon. Steun voor de opvatting van de staatssecretaris is te vinden in 
r.o. 3.3.4 van het arrest, waar BV B (zie de figuur bij het arrest hiervóór) expliciet wordt 
genoemd als de rechtspersoon die bij het begin van het oudste jaar reeds een belang van 
een derde in het verlieslichaam had.636 Op basis van een ruimhartige interpretatie van de 
concernuitzonderingsbepaling had de Hoge Raad ook kunnen oordelen dat in het arrest 
voldoende was dat BV A in het oudste verliesjaar reeds een belang van een derde in het 
verlieslichaam had. Hier heeft de Hoge Raad echter niet voor gekozen en onduidelijk is of 
de Hoge Raad BV B bewust heeft genoemd in zijn laatste rechtsoverweging van het arrest. 
Ondanks kritiek van de literatuur op dit standpunt (zie hierna) denk ik dat de staatssecre-
taris op basis van het arrest en de wetsgeschiedenis tot deze uitleg kon komen. Het arrest 
en de wetsgeschiedenis geven in mijn optiek ruimte voor de lezing van de staatssecretaris.
Toch rijst de vraag waarom niet een soepelere reikwijdte van de concernuitzondering is 
toegestaan, waarbij overdrachten aan een verbonden lichaam worden gesauveerd. Een 
dergelijke lezing volgt weliswaar niet uit het arrest, maar zou naar mijn mening op basis 
van de tekst en toelichting van de concernuitzonderingsbepaling goed kunnen worden 
verdedigd. In mijn optiek bestaat er namelijk geen principieel verschil tussen de situaties 
als genoemd in voorbeeld 2 en 3. De vraag of de verliesverrekening in stand blijft, zou dan 

636 Overigens dient te worden opgemerkt dat belanghebbende in cassatie ook betoogd had dat geke-
ken diende te worden naar BV B en niet bijvoorbeeld naar BV A.
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afhankelijk zijn van de vraag of de uiteindelijke aandeelhouders hun belang in het verlies-
lichaam al dan niet houden via hun persoonlijke houdstermaatschappij. Dit laat zich 
tevens illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld (voorbeeld 4).

Voorbeeld 4

Dit voorbeeld is gelijk aan voorbeeld 2, met dien verstande dat aandeelhouder A 
zijn belang houdt via zijn persoonlijke houdstermaatschappij PH 1. Vervolgens 
breidt BV Y haar belang in BV Z (het verlieslichaam) uit door de resterende 60% 
van de aandelen in BV Z te kopen.

Op basis van de lezing van de staatssecretaris dient gekeken te worden naar de tophoud-
stervennootschap in het concern. Indien PH 1 als de tophoudstervennootschap is aan te 
merken, PH 1 is immers de laatste rechtspersoon van de keten van rechtspersonen, is de 
concernuitzonderingsbepaling niet van toepassing. Of geldt deze vennootschap niet als 
tophoudstervennootschap? In mijn optiek kan het niet de bedoeling van de concernuit-
zonderingsbepaling zijn dat de toepassing van deze uitzondering afhankelijk is van het 
antwoord op de volstrekt willekeurige vraag of de uiteindelijke aandeelhouders/natuur-
lijke personen hun belang in het verlieslichaam houden via hun persoonlijke houdster-
maatschappij. Dit is overigens ook niet de ratio van de concernuitzonderingsbepaling. Die 
beoogt een versoepeling te zijn van de aandeelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 
1969, omdat niet in alle gevallen kan worden vastgesteld wie de uiteindelijke aandeelhou-
ders/natuurlijke personen zijn. Wanneer dan opeens bekend zou worden dat een van de 
aandeelhouders in BV X zijn belang in deze vennootschap houdt of bijvoorbeeld heeft 
ingebracht in een persoonlijke houdstermaatschappij, zou dat een impact kunnen heb-
ben op de vraag of de verliezen van BV Z in stand blijven. Dit is naar mijn mening in strijd 
met doel en strekking van de concernuitzonderingsbepaling. Daarnaast kan worden 
betoogd dat PH 1 in deze situatie ook niet aan te merken als de tophoudstervennootschap 
van het concern, in elk geval niet voor de aandeelhouders B, C en D.637 De vraag rijst dan 
ook of niet een ruimhartiger interpretatie op zijn plaats was geweest, namelijk om over-
drachten aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon te sauve-

637 Om nog maar te zwijgen van de situatie waarbij achter PH 1 bijvoorbeeld nog een geheel familie-
concern schuilt met diverse tussengeschakelde vennootschappen.
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ren.638 In mijn optiek verdient het aanbeveling dit expliciet in de concernuitzondering tot 
uitdrukking te brengen door middel van een expliciete wetswijziging. Ik kom hier in 
hoofdstuk 7 op terug.
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de concernuitzonderingsbepaling, het arrest 
en het gewijzigde besluit van 6 mei 2008.639 Hoewel de meeste auteurs het oordeel van het 
arrest op basis van doel en strekking van de concernuitzonderingsbepaling lijken te 
onderschrijven, is er ook kritiek op het oordeel van de Hoge Raad. Zo is Gooijer640 van 
mening dat de Hoge Raad een doelredenering heeft gebruikt om tot zijn oordeel te 
komen. Van Dijk641 vindt het arrest onjuist, omdat de Hoge Raad van verkeerde uitgangs-
punten is uitgegaan, namelijk dat de verliesverrekening in de casus van het arrest onder 
de oorspronkelijke tekst van de concernuitzonderingsbepaling ook niet beperkt zou wor-
den. Voorts is hij van mening dat de Hoge Raad kort gezegd uitgaat van de onjuiste uitleg 
van de parlementaire geschiedenis, met name waar het gaat om de ratio van de concern-
uitzonderingsbepaling. Zoals ik echter hiervoor heb betoogd, ben ik van mening dat de 
Hoge Raad op basis van de wetsgeschiedenis op goede gronden tot zijn oordeel heeft kun-
nen komen, maar zou een ruimhartiger interpretatie meer in lijn zijn met doel en strek-
king van deze concernuitzonderingsbepaling. De uitleg van de staatssecretaris van het 
arrest in het besluit wordt door enkele auteurs642 als te eng ervaren.

5.3.4.2.E Samenloop art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en de concernuitzonderingsbepaling
Er kan samenloop optreden tussen de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en de 
concernuitzonderingsbepaling. Dit laat zich illustreren met het volgende voorbeeld.

638 Ik heb dit standpunt al eerder verdedigd in D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonde-
ringsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9, 
p. 330-335.

639 Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/
286, J.W. Bellingwout, ‘Ondernemerspakket 2001; beter ten halve gekeerd...’, Ondernemingsrecht 
2000, p. 431, E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a 
Wet VPB 1969): vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532, J. Gooijer, ‘Interne verhan-
gingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering’, WFR 2006/1203, J.N. Bouwman, 
‘Hoge Raad legt artikel 20a, lid 2, letter b, Wet VPB 1969 ruim uit’, NTFR 2006/1345, J.W. Zwem-
mer, de noot onder BNB 2007/27, A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, ‘Uitbreiding van een belang 
in een verliesvennootschap’, WFR 2008/1193 en C. van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 
met naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas.

640 J. Gooijer, ‘Interne verhangingen onder art. 20a Wet VPB 1969: een ruime benadering’, WFR 2006/
1203.

641 C van Dijk, ‘Verliesverwerking’, WFR 2009/235 met naschrift van A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kor-
tekaas.

642 Zie o.a. A.P.J.D. Rambhadjan en S. Kortekaas, Uitbreiding van een belang in een verliesvennoot-
schap, WFR 2008/1193 en de aantekening van de Redactie Vakstudienieuws bij het besluit in 
V-N 2008/27.16.
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Voorbeeld

BV E is in dit voorbeeld het verlieslichaam. BV B draagt haar 65% belang in BV D 
over aan BV C die daarmee alle aandelen in het verlieslichaam (middellijk, 
via BV D) houdt. Bij lezing van zowel art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 als art. 20a, 
lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 zou men tot de conclusie kunnen komen dat 
de verliesverrekening in deze situatie niet verloren zou gaan. In de eerste plaats 
op basis van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969, aangezien er in deze situatie geen 
sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam. 
In de tweede plaats op basis van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, waar-
bij kan worden volstaan met het beoordelen van het uiteindelijke belang van 
BV A in het verlieslichaam, mede op grond van HR 22 september 2006, 
nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16. Uit dit voorbeeld blijkt 
duidelijk de beoogde werking van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 als 
een uitdrukkelijke versoepeling van de aandeelhouderstoets van het eerste lid 
van art. 20a Wet VPB 1969. In dergelijke situaties behoeft derhalve in beginsel 
niet te worden doorgekeken naar de uiteindelijke aandeelhouders/natuurlijke 
personen van BV A, maar kan worden volstaan met de beoordeling van het uit-
eindelijke belang van BV A in het verlieslichaam BV E.643 Op basis van de wets-
systematiek van art. 20a Wet VPB 1969 dient echter in eerste instantie de aan-
deelhouderstoets van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 te worden doorlopen, zodat 
– indien de aandeelhouders/natuurlijke personen in BV A niet zijn gewijzigd – 
niet aan de toepassing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 wordt toe-
gekomen.

Ook de uitspraak van Hof Amsterdam van 9 juli 2008, nr. P07/00814, NTFR 2008/1616, 
V-N 2008/60.14 ging in feite over de samenloop van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 en 
art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. De belastingplichtige betoogde in deze proce-
dure onder meer dat op basis van het arrest HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/

643 Indien één van de aandeelhouders van BV A zijn belang in deze vennootschap overigens weer 
houdt via zijn/haar persoonlijke houdstermaatschappij, kan echter op basis van de hiervoor uit-
eengezette visie van de staatssecretaris niet worden volstaan met het beoordelen van het uitein-
delijke belang van BV A in het verlieslichaam. Zie voorbeeld 4 hiervóór.
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1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16 voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 
niet de gehele schakel van vennootschappen behoefde te worden doorlopen. Hof Amster-
dam betoogde in casu echter terecht dat voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 de gehele schakel dient te worden doorlopen naar de uiteindelijke aandeelhou-
ders. Het directe aandeelhouderschap was voor de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 niet belang.

5.3.4.3 De uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969
Op grond van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 niet 
van toepassing 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.644 
Alhoewel de uitzondering van toepassing kan zijn op elke belastingplichtige, is deze met 
name bedoeld voor beursvennootschappen, waarbij geen sprake is van opkoop van aan-
delen. Bij dergelijke vennootschappen zal immers niet altijd eenduidig zijn vast te stellen 
of het uiteindelijke belang in het verlieslichaam al dan niet is gewijzigd. Het moet daarbij 
overigens gaan om handel die ‘voor die aandelen’ op de beurs niet uitgaat boven hetgeen 
gebruikelijk is.645 Uit de nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer blijkt dat aan 
de hand van de statistieken van de beurs over de voorgaande jaren kan worden beoordeeld 
of sprake is van een gebruikelijke handel in de aandelen van het verlieslichaam.646 Niet 
beoogd is om reële fusies, splitsingen en overnames te belemmeren, te meer ook omdat 
indien de uitzondering niet van toepassing is, de verliesverrekening alsnog niet komt te 
vervallen indien voldaan is aan de voorwaarden van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969.647

Op diverse plaatsen in de parlementaire geschiedenis is overigens opgemerkt dat deze uit-
zondering alleen van toepassing is voor zover de aandelen ter beurze worden verhandeld. 
Bij een overname – al dan niet vijandelijk – kan men geen beroep doen op deze uitzonde-
ring.648 De NOB had in haar commentaar bij het oorspronkelijke wetsvoorstel aanvanke-
lijk bepleit om deze uitzondering te laten vallen, omdat deze naar de mening van de NOB 
onduidelijk zou zijn.649 Voorts had de NOB bepleit om deze uitzondering niet alleen van 
toepassing te laten zijn bij transacties die via de beurs plaatsvinden. De staatssecretaris 
merkte in dit kader op dat de toets of sprake is van een gebruikelijke wijziging onder meer 
bedoeld is voor de opkoop van aandelen. Het buiten beschouwing laten van handel buiten 
de beurs bij beursvennootschappen zou beursvennootschappen bevoordelen ten opzichte 
van andere ondernemingen. Hiervoor zijn naar de mening van de staatssecretaris geen 
goede redenen aanwezig.

644 Deze uitzondering was in de oorspronkelijke tekst van art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen in lid 3, 
onderdeel a. Bij nota van wijziging is onderdeel b, dat zag op de wijzigingen krachtens erfrecht 
of huwelijksvermogensrecht verhuisd naar lid 2, onderdeel a. De oorspronkelijke uitzonderings-
bepaling sprak over ‘uiteindelijk belang’ in plaats van ‘uiteindelijke zeggenschap’ en ‘uiteinde-
lijke gerechtigdheid’. Voorts werd de nota van wijziging opgemerkt dat de oorspronkelijke uit-
zondering ook zou kunnen worden toegepast indien een beursvennootschap alle aandelen van 
een natuurlijke persoon in een lege verliesvennootschap koopt. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 
27 209, nr. 7, p. 17.

645 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 55 en Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, 
p. 16.

646 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41 e.v. Overigens kunnen ook ter beurze genoteerde 
vennootschappen een beroep doen op het hiervoor gememoreerde arrest van de Hoge Raad van 
22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 2007/27, V-N 2006/49.16, indien een derge-
lijke vennootschap een belang van ten minste een derde in een verliesvennootschap uitbreidt. Zie 
in gelijke zin F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochures, 
2e druk, Kluwer, Deventer 2010, p. 84.

647 Kamerstukken I 2000-2001, 27 209, nr. A, p. 3 en Schriftelijke antwoorden op vragen uit de 
Tweede Kamer Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.

648 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 55.
649 Zie het NOB-commentaar op wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in ver-

band met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 
(27 209)) van 23 augustus 2000 en tevens Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41.
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De uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 bewerkstelligt dat, evenals bij de toepas-
sing van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 het geval is, niet steeds hoeft te worden 
doorgekeken naar de achterliggende aandeelhouders/natuurlijke personen zoals bij de 
toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 is vereist. Praktisch gezien zou het immers 
zowel voor de fiscus als voor de belastingplichtige veelal onmogelijk zijn om bij beursge-
noteerde vennootschappen na te gaan, wie de uiteindelijke aandeelhouders/ natuurlijke 
personen waren op het moment waarop de verliezen werden geleden en op het moment 
waarop de verliezen tot verrekening leiden. Dit probleem is overigens niet nieuw, maar 
speelde reeds onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.650 Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 
bevat dan ook uitdrukkelijk een versoepeling ten opzichte van het eerste lid.651 Er geldt 
hierbij wel een duidelijke restrictie. De wijziging mag namelijk niet uitgaan boven het-
geen als gebruikelijk kan worden aangemerkt. Zoals vermeld kan bij een overname – al 
dan niet vijandelijk – dus geen beroep worden gedaan op deze uitzondering voor beurs-
vennootschappen.652 In de toelichting op de (eerste) nota van wijziging wordt opgemerkt 
dat, indien het (beurs)lichaam nadien alsnog bekend wordt met het feit dat sprake is 
geweest van een belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang, de uitzondering van 
art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 vanaf dat moment niet meer van toepassing is.653 De toespit-
sing in lid 3 van art. 20a Wet VPB 1969 op situaties waarin het bij het verlieslichaam niet 
bekend is of bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in belangrijke mate is 
gewijzigd, is opgenomen om te vermijden dat een beursvennootschap alle aandelen van 
een natuurlijke persoon van een lege verliesvennootschap opkoopt. Weliswaar zijn de 
namen van de uiteindelijke aandeelhouders in de opkopende beursvennootschap dan niet 
bekend, art. 20a Wet VPB 1969 behoort naar doel en strekking wel van toepassing te 
zijn.654 De oorspronkelijk voorgestelde wettekst bood deze mogelijkheid nog wel aan 
beursvennootschappen.
In mijn optiek is art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 een voor de praktijk welkome tegemoetko-
ming in de bewijslast of sprake is van een wijziging van het uiteindelijke belang in belang-
rijke mate. De kritiek van de NOB als zou de bepaling reële fusies, splitsingen en overna-
mes beletten, lijkt met de introductie van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrim-
pingstoetsen van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 niet langer hout te snijden. Ondanks dat de 
uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 wellicht niet in alle gevallen soelaas zal bie-
den, zal, in samenhang met dit vierde lid, de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in 
zoverre beperkt blijven tot situaties waarbij sprake is van (nagenoeg) lege of beleggings-
vennootschappen. Bij een beursgang waarbij meer dan 30% van het uiteindelijke belang 

650 In welk geval Van Soest en Bierlaagh de bewijslast dat de aandelen voor meer dan 30% in andere 
handen waren overgegaan, op de inspecteur wilden leggen. In deze laatste zin tevens Hof Amster-
dam 9 mei 1990, nr. 4811/88, V-N 1990, p. 3146 e.v.

651 Volgens Kavelaars is deze bepaling strikt genomen niet noodzakelijk. Hij doet daarvoor een 
beroep op de onwetendheid van de fiscus. Als de belastingplichtige niet weet dat het uiteindelijke 
belang in belangrijke mate is gewijzigd, zal de fiscus dit ook niet weten, P. Kavelaars, ‘Handel in 
verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 290. Dit moge in de 
praktijk vaak zo zijn, dit neemt niet weg dat mijns inziens de verliesvennootschap terecht de 
mogelijkheid krijgt zich te disculperen als zij onkundig is, respectievelijke redelijkerwijs op de 
hoogte had kunnen zijn van een belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang. Uit de opmer-
king van Kavelaars kan wellicht de verkeerde conclusie worden getrokken. Niet relevant is of de 
fiscus weet of het belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd, maar uitsluitend 
relevant is of de belastingplichtige die de verliezen wenst te verrekenen, dit weet. Ook al is de 
fiscus volledig op de hoogte van de wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam, 
als het lichaam dit zelf niet weet, respectievelijk redelijkerwijs had kunnen weten, dan zijn de 
verliezen volledig verrekenbaar.

652 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 56 e.v.
653 Kok leidt uit deze opmerking af dat eventuele verrekening van verliezen die (in het verleden) 

reeds heeft plaatsgevonden niet zal worden ‘teruggedraaid’, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van 
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729. Dit oordeel lijkt mij juist.

654 Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een vennootschap via de beurs de 
helft van de aandelen in een beursvennootschap opkoopt. Schriftelijke antwoorden op vragen uit 
de Tweede Kamer Ondernemerspakket 2001, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5.
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in een beursvennootschap naar de beurs wordt gebracht, komt het mij voor dat deze bepa-
ling geen soelaas biedt. Alsdan zal immers duidelijk zijn dat het belang in belangrijke 
mate is gewijzigd, indien de bestaande aandeelhouders geen aandelen zouden kopen die 
op de beurs verhandeld worden. In deze situatie zou een tegenbewijsregeling naar mijn 
mening niet misstaan, omdat het bij een beursgang de aandeelhouders toch in nagenoeg 
alle gevallen niet zal gaan om de verliezen van een verlieslichaam te benutten.655

In het kader van de beurstoets van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is nog van belang dat 
methoden ter voorkoming van verliesverdamping kunnen leiden tot toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969 waardoor de verliezen mogelijkerwijs alsnog komen te vervallen. 
Ik verwijs hierbij naar de door Kampschöer aangehaalde casus, waarbij aan certificaathou-
ders werd voorgesteld om kapitaal te storten in de verliesgevende vennootschappen ten-
einde de mogelijkheden van verliescompensatie te benutten en/of te versnellen.656 Mijns 
inziens is in een dergelijk geval de uitzondering van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 niet zon-
der meer van toepassing, aangezien de vennootschap weet of redelijkerwijs behoorde te 
weten dat zich een wijziging van het uiteindelijke belang zou voordoen. Een uitzonde-
ringssituatie zou zich kunnen voordoen indien de vennootschap zou kunnen aantonen 
dat de bestaande certificaathouders in gelijke mate zouden participeren, zodanig dat geen 
sprake zou zijn van een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate.657

5.4 DE BELEGGINGSTOETS

5.4.1 Structuur

De beleggingstoets in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 jo. art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 
is geïntroduceerd ter vermijding van de overdracht van de aandelen in een vennootschap, 
die nimmer een materiële onderneming had gedreven, maar zich had beziggehouden met 
het beleggen van vermogen. Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 had de 
Hoge Raad immers bepaald dat beleggingsvennootschappen in principe niet vielen onder 
het toepassingsbereik van deze bepaling en dat daarmee de verliezen van een dergelijke 
vennootschap niet kwamen te vervallen.658 Met de introductie van art. 20a Wet VPB 1969 
behoren deze situaties tot het verleden en vallen beleggingsvennootschappen zonder 
meer onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969. De beleggingstoets van 
art. 20a Wet VPB 1969 valt uiteen in twee delen, aangezien deze zowel in het verliesjaar 

655 De staatssecretaris heeft tijdens de parlementaire behandeling nog opgemerkt dat een materiële 
onderneming die naar de beurs gaat, niet zal zijn aan te merken als een beleggingsvennootschap. 
Tevens is het naar de mening van de staatssecretaris niet waarschijnlijk dat er een beursgang zal 
plaatsvinden na een zeer drastische inkrimping van de activiteiten. Een beperking van de verlies-
verrekening is dan dus niet aan de orde. Zie Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89b, p. 4. Dit 
moge weliswaar zo zijn, het is echter niet uit te sluiten dat de vennootschap die naar de beurs 
gaat beschikt over een dochtervennootschap met verrekenbare verliezen die de toets van het 
vierde lid niet kan doorstaan. Ook dan lijkt geen sprake van handel in verliezen.

656 G.W.J.M. Kampschöer, Kwantitatieve aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de ver-
werking in de vennootschappelijke jaarrekening, Universitaire Pers Maastricht, academisch proefschrift, 
Rijksuniversiteit Leiden, 1992, p. 114.

657 In door Kampschöer aangehaalde casus van Breevast werd overigens vooraf goedkeuring gekre-
gen voor de kapitaalinjectie en (kennelijk) ook het niet van toepassing zijn van het toenmalige 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.

658 Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20 en HR 30 november 1994, 
nr. 29.515, BNB 1995/31. Men kan zich afvragen of de reparatie van dit heffingslek in art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 niet op eenvoudiger wijze had kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door 
het begrip ‘onderneming’ in art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te vervangen door het begrip ‘werk-
zaamheden’, zodat ook beleggingsactiviteiten onder het toepassingsbereik zouden vallen. Zie in 
dit verband bijvoorbeeld art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 dat ziet op achterwaartse verliesverreke-
ning en in hoge mate is gestoeld op art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. In deze bepaling komt het 
begrip ‘werkzaamheden’ eveneens voor, zodat een minieme wijziging van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 wellicht hetzelfde zou hebben gehad.
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als in het winstjaar dient te worden toegepast.659 Art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 ziet 
hierbij op het verliesjaar, terwijl art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 ziet op het winstjaar. Deze 
bepalingen luiden als volgt:660

‘4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies dat is geleden in een jaar waarin 
de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet groten-
deels uit beleggingen bestonden, mits (...)
6. Een verlies waarop het vierde lid van toepassing is, is slechts verrekenbaar met de belast-
bare winst onderscheidenlijk het Nederlandse inkomen van een jaar waarin de bezittingen 
van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet grotendeels bestaan uit 
beleggingen.’

Op grond van de beleggingstoets is het eerste lid (lees: de aandeelhouderstoets) niet van 
toepassing (dat wil zeggen: de verliezen zijn in beginsel wél voorwaarts verrekenbaar) ten 
aanzien van een verlies uit enig jaar als gedurende ten minste negen maanden van dat jaar 
de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels (dat wil zeggen voor meer 
dan 50%661) bestonden uit beleggingen. De beleggingstoets dient ook in het jaar van de 
belangrijke aandeelhouderswisseling zelf op het gehele jaar te worden toegepast.662 Daar-
naast dient aan dezelfde voorwaarden te zijn voldaan in het betreffende winstjaar, dat wil 
zeggen ook in dit jaar dienen de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten min-
ste negen maanden niet grotendeels te bestaan uit beleggingen.663 Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt niet of de beleggingstoets dient te worden toegepast op basis van de 
werkelijke waarde van de beleggingen (evenals van de overige bezittingen) of de fiscale 
boekwaarde.664 De staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit van 6 mei 2008 
(evenals de voorgangers van dit besluit) aangegeven dat het gaat om de werkelijke waarde 
van de bezittingen.665 Dit oordeel is juist.
Voor de toepassing van de beleggingstoets dient uitsluitend te worden gekeken naar de 
bezittingen en worden schulden die samenhangen met de betreffende bezittingen niet in 
aanmerking genomen. Dit zou kunnen leiden tot de situatie dat niet voldaan is aan de 
beleggingstoets van art. 20a Wet VPB 1969 en de verliezen dus in beginsel verloren zou-
den gaan, terwijl geen sprake is van ‘vrije’ beleggingen, maar dat deze beleggingen een 

659 Vgl. in dit verband de toepassing van de aandeelhouderstoets van art. 20a Wet VPB 1969 waarbij 
het winstjaar irrelevant is.

660 Art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 is overigens per 1 januari 2002 ingevoerd. Aanvankelijk was deze 
voorwaarde opgenomen in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969, waarin de beleggingstoets 
oorspronkelijk was opgenomen. Kennelijk bestond er de angst dat de beleggingstoets niet zou vol-
doen. De memorie van toelichting sprak overigens van een ‘verduidelijking’. Er leek echter 
sprake te zijn van een omissie, evenals de toevoeging van het vijfde lid in art. 20a Wet VPB 1969, 
dat in feite een codificatie van de ‘directe samenhang’-jurisprudentie betrof. Zie Kamerstukken II, 
2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 34.

661 De ‘grotendeels-grens’ van meer dan 50% is overigens eerst geïntroduceerd bij de nota van wijzi-
ging. Op grond van het oorspronkelijke wetsvoorstel gold een strengere norm van meer dan 30%. 
Ook is bij nota van wijziging de termijn van drie maanden geïntroduceerd waar op grond van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel de bezittingen op geen enkel tijdstip in belangrijke mate mochten 
bestaan uit beleggingen. Met deze termijn wordt bewerkstelligd dat de verliesverrekening niet 
wordt beperkt indien de bezittingen slechts gedurende een zeer korte termijn overwegend heb-
ben bestaan uit beleggingen. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17.

662 In de literatuur is wel gepleit voor een pro-ratabenadering van de beleggingstoets in het jaar van 
de belangrijke aandeelhouderswisseling. Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst 
meer te behalen’, WFR 2010/1424. De wetgever vond dit echter niet nodig. Zie Kamerstukken II, 
2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 61.

663 Uiteraard dient tevens te zijn voldaan de voorwaarden voor de activiteiten- en inkrimpingstoetsen 
van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Op deze toetsen ga ik in paragraaf 5.5 uitge-
breider in.

664 In dezelfde zin P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, 
TFO 2000/286, p. 291.

665 Onderdeel 4.3 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, 
V-N 2008/27.16.
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bepaalde functie in het ondernemingsvermogen van de belastingplichtige vervullen. In 
onderdeel b van het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 is mede daarom een tegemoet-
koming ter zake van de beleggingstoets opgenomen voor bijvoorbeeld banken en verze-
keringsbedrijven die tegenover hun bezittingen doorgaans verplichtingen op hun balans 
hebben staan waardoor in beginsel geen sprake is van vrije beleggingen. Tegelijkertijd 
is in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 een uitbreiding van het begrip ‘beleggin-
gen’ opgenomen ter zake van liquide middelen en onroerende zaken. Ik kom hier in para-
graaf 5.4.3 nog op terug. Door het opnemen van deze nadere definitie van het begrip 
‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 zelf is overigens ook beoogd te voorkomen dat het 
beleggingsbegrip dat voor art. 20a Wet VPB 1969 van belang is uitstraling heeft naar 
andere bepalingen in de Wet VPB 1969.666

Zoals is geconstateerd in paragraaf 5.3.1.2 vallen als gevolg van de vergelijking tussen het 
oudste verliesjaar en het moment van de belangrijke aandeelhouderswijziging de verlie-
zen van alle tussenliggende jaren onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets. Op deze 
verliesjaren dient op grond van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 vervolgens per spe-
cifiek verliesjaar de beleggingstoets te worden toegepast. Stel bijvoorbeeld dat op grond 
van de aandeelhouderstoets de verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008 niet langer voor-
waarts verrekenbaar zijn. De toepassing van de beleggingstoets kan ertoe leiden dat het 
verlies uit bijvoorbeeld 2007 niet langer voorwaarts kan worden verrekend, omdat de 
bezittingen van de belastingplichtige in dit jaar gedurende negen maanden grotendeels 
bestonden uit beleggingen, terwijl de verliezen uit 2006 en 2008 op grond van de beleg-
gingstoets nog wel verrekenbaar zijn. De ‘klem’ van de aandeelhouderstoets wordt der-
halve als gevolg van de werking van de beleggingstoets losgelaten ten aanzien van de 
jaren 2006 en 2008. Of deze verliezen daadwerkelijk verrekenbaar zullen zijn, is echter in 
de eerste plaats afhankelijk van de activiteiten- of inkrimpingstoets en in de tweede plaats 
van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 op grond waarvan ook aan de beleggingstoets dient te 
zijn voldaan ten aanzien van het winstjaar.667 Hier blijkt dus goed de gelaagde structuur 
waarmee art. 20a Wet VPB 1969 is opgebouwd.
Art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 spreekt overigens van een ‘verlies waarop het vierde lid van 
toepassing is’. Dit leidt ook tot de nodige hoofdbrekens. Het vierde lid is van toepassing 
indien de verliezen wél verrekenbaar zijn, omdat is voldaan aan zowel de beleggingstoets 
als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Met art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 wordt der-
halve beoogd te voorkomen dat een ‘regulier verlies’ (dat wil zeggen: een ‘niet-beleggings-
verlies’) na een wijziging van het uiteindelijke belang, kan worden verrekend met een 
beleggingswinst.668 Voor ‘beleggingsverliezen’ is een dergelijke regeling niet noodzake-
lijk, omdat deze verliezen op grond van het vierde lid al niet verrekenbaar zijn. Het voren-
staande betekent overigens in mijn optiek wel dat een belangrijke aandeelhouderswijzi-
ging altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van art. 20a Wet 
VPB 1969 als gevolg van de toepassing van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 nimmer mogen 
worden verrekend met beleggingswinsten. In zoverre is dan ook altijd sprake van een 
zekere vorm van activiteitencompartimentering. Hoewel de ratio van deze bepaling dui-
delijk is, kan met recht worden afgevraagd waarom belastingplichtigen (maar ook de fis-
cus) tot in lengte van dagen (lees: maximaal negen jaar) zouden moeten volgen in hoe-
verre in het verleden een belangrijke aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden, 
waardoor winsten van beleggingsactiviteiten niet verrekenbaar zijn met deze ‘operatio-
nele’ verliezen. Praktisch gezien betekent dit dat ten aanzien van elke vennootschap die 

666 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18.
667 Zie tevens een soortgelijk voorbeeld in de Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede 

Kamer, Wet Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.
668 Men ziet dat het nog een hele toer is om door de dubbele ontkenningen van art. 20a Wet VPB 1969 

heen te ploegen. Om die reden vermijd ik bij voorkeur de benadering van Van Horzen in dit 
kader, die opmerkt dat het zesde lid van toepassing is op verliezen waarop het eerste lid niet van 
toepassing is. Zie F. van Horzen, Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, FED Fiscale Brochu-
res, Kluwer, Deventer 2006, p. 105.
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beleggingsactiviteiten gaat verrichten moet worden nagegaan of er in het verleden een 
belangrijke aandeelhouderswijziging heeft plaatsgevonden, waardoor eventuele beleg-
gingswinsten niet kunnen worden afgezet tegen de in het verleden behaalde operationele 
verliezen. In mijn optiek gaat deze vorm van activiteitencompartimentering te ver en was 
een meer proportionele maatregel op zijn plaats geweest.

5.4.2 Tijdselementen in de beleggingstoets

Bij lezing van de beleggingstoets valt onmiddellijk op dat, anders dan bij de aandeel-
houderstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen, het oudste verliesjaar geen rol 
speelt. Hoewel het mij logisch voorkomt dat de beleggingstoets per verliesjaar wordt toe-
gepast – het gaat immers om de samenstelling van de bezittingen van de belastingplich-
tige in een specifiek jaar om te kunnen beoordelen of de verliesverrekening in stand 
blijft – is des te opmerkelijker dat voor de activiteiten- en inkrimpingstoetsen deze verge-
lijking met het oudste verliesjaar wel weer van belang is. Ik kom hier in paragraaf 5.5 
hierna nog op terug. Door de expliciete vermelding in art. 20a, lid 4, aanhef en art. 20a, 
lid 6, Wet VPB 1969 van het jaar waarin het verlies is geleden en het jaar waarin de belast-
bare winst, respectievelijk het Nederlandse inkomen is behaald, hoeft de beleggingstoets 
uitsluitend in deze twee jaren te worden toegepast. Het vorenstaande impliceert dat de 
toepassing van de beleggingstoets in de tussenliggende jaren tussen het verlies- en het 
winstjaar irrelevant is.
Met de introductie van de beleggingstoets wordt zoals vermeld beoogd te voorkomen dat 
ter zake van beleggingsvennootschappen die nimmer een materiële onderneming hebben 
gedreven, de bepaling tegen de handel in verlieslichamen niet kan worden toegepast. De 
beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 lijkt dit probleem te hebben 
opgelost. Toch rijst de vraag of de beleggingstoets zijn doel niet voorbijschiet. Het gaat 
immers om de willekeurige omstandigheid of de bezittingen in het verliesjaar en het 
winstjaar voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen. Weliswaar worden hiermee de 
belastingplichtigen getroffen die beleggingsactiviteiten verrichten, maar tevens vennoot-
schappen die een materiële onderneming drijven maar om welke reden dan ook niet vol-
doen aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan de belastingplichtige die een materiële onderneming drijft en 
tevens beschikt over beleggingen, die als gevolg van een aanzienlijke waardestijging op 
de beurs de 50%-grens overschrijden.669

Al met al denk ik dat de toepassing van de beleggingstoets evenwichtig uitpakt. Op grond 
van deze beleggingstoets mogen de beleggingen immers gedurende een periode van 
negen maanden in het betreffende boekjaar de 50%-grens niet overschrijden.670 De belas-
tingplichtige lijkt aldus voldoende tijd te hebben om de toepassing van deze grens te 
monitoren, bijvoorbeeld door het afbouwen van de beleggingen. Tevens dient hierbij te 
worden bedacht dat, wanneer zowel de 50%-grens als de negenmaandsgrens wordt over-
schreden, toch bezwaarlijk kan worden betoogd dat de belastingplichtige zich niet bezig-
houdt met beleggingsactiviteiten. In zoverre lijkt het niet onredelijk dat art. 20a Wet 
VPB 1969 de verrekening van deze verliezen beperkt.671 Hoewel niet valt uit te sluiten dat 
zich desalniettemin onredelijke uitkomsten kunnen voordoen, wordt met deze forse 
cumulatieve vereisten van de beleggingstoets naar mijn mening voldoende gewaarborgd 

669 Zoals hiervoor vermeld in paragraaf 5.4.1 dient het immers te gaan om de waarde in het econo-
mische verkeer van de bezittingen.

670 Het begrip ‘jaar’ in de beleggingstoets dient mijns inziens conform art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 te 
worden opgevat, dat wil zeggen boekjaar, dan wel, indien de belastingplichtige niet regelmatig 
boekhoudt met geregelde jaarlijkse afsluitingen, kalenderjaar. Dit geldt ook voor het jaar van de 
belangrijke aandeelhouderswisseling zelf, dat op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 dient te 
worden opgesplitst in een resultaat voor de belangrijke aandeelhouderswisseling (periode 1) en 
een resultaat na de belangrijke aandeelhouderswisseling (periode 2). De beleggingstoets wordt 
derhalve toegepast op het gehele jaar (periode 1 + periode 2).

671 Wanneer men het bestaansrecht van art. 20a Wet VPB 1969 zelf accepteert.
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dat de ‘sympathieke gevallen’ buiten het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 val-
len. Ik vind het (in zoverre, zie paragraaf 5.4.1) dan ook niet onredelijk dat de beleggings-
toets geen disculpatiemogelijkheid kent in de vorm van bijvoorbeeld activiteitencompar-
timentering, zoals de activiteiten- en inkrimpingstoetsen deze wel kennen in art. 20a, 
lid 11, Wet VPB 1969.672 Dit zou art. 20a Wet VPB 1969 nog complexer maken dan deze 
bepaling thans al is.673

Ter zake van de negenmaandsgrens heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven 
dat hij van mening is dat geen sprake hoeft te zijn van een aangesloten periode van negen 
maanden.674 Dit oordeel is mijns inziens juist. Wel mag de verliesvennootschap in totaal 
gedurende bijna zes maanden meer dan 50% beleggingen bezitten, als maar precies in het 
midden van deze zes maanden een boekjaarovergang plaatsvindt. In beide boekjaren bezit 
de belastingplichtige dan niet gedurende meer dan drie maanden over meer dan 50% aan 
beleggingen, waardoor aan de beleggingstoets is voldaan.675

5.4.3 Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969

5.4.3.1 Beleggingen versus materiële onderneming
Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werd ten aanzien van de vraag of 
sprake was van de handel in verlieslichamen aangegrepen bij het begrip ‘onderneming’ 
zoals dat gold in de inkomstenbelasting.676 Door de aansluiting bij dit materiële begrip 
‘onderneming’ bleek dat de Hoge Raad zich aan de strikte invulling van dit begrip hield 
door de toepassing van deze bepaling bij vennootschappen die geen materiële onderne-
mingsactiviteit hadden verricht, uit te sluiten. De Hoge Raad ging hierbij in voorkomende 
gevallen nog een stap verder door enkel een materieel en objectief ondernemingsbegrip 

672 Zie voor een andersluidende visie Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de ven-
nootschapsbelasting’, WFR 2001/729, die ervoor heeft gepleit om activiteitencompartimentering 
toe te passen. De staatssecretaris wijst een regeling voor activiteitencompartimentering echter af 
na een suggestie hiertoe van de NOB. Zie Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede 
Kamer, Wet Ondernemerspakket 2001, V-N BP 21/19.5.

673 Vgl. tevens mijn opmerkingen hiervóór in paragraaf 4.4.2.7 ten aanzien van het afwijzen van een 
pro-rata-partebenadering bij een gedeeltelijke wijziging van het uiteindelijke belang.

674 Onderdeel 4.3 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, 
V-N 2008/27.16.

675 De beleggingstoets kan in beginsel worden omzeild door creatief gebruik te maken van gebroken 
boekjaren indien bijvoorbeeld de driemaandstermijn dreigt te worden overschreden. Wel zijn 
uiteraard de bepalingen omtrent stelselwijzigingen en goed koopmansgebruik van belang, zie 
art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 en art. 3.25 Wet IB 2001. Dit betekent onder meer dat er geen sprake 
mag zijn van het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Zie in dit kader bijvoorbeeld onder-
deel 8.14 van de conclusie van A-G Wattel van 14 februari 2008, nr. 44.021, NTFR 2008/474, 
V-N 2008/15.15, waarin A-G Wattel tot de constatering komt dat het voorkomen van een inciden-
teel nadeel niet is gelijk te stellen met het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. De A-G 
verwijst in zijn conclusie onder meer naar de uitspraken van Hof Amsterdam 10 november 1992, 
nr. 1518/91, V-N 1993/821 die leidde tot HR 2 maart 1994, nr. 29.316, BNB 1994/123 en Hof Den 
Bosch 26 mei 1989, nr. 1318/1988, BNB 1991/11. De Hoge Raad heeft zich voor zover mij bekend 
nimmer (expliciet) uitgelaten over de vraag of het voorkomen van een incidenteel fiscaal nadeel 
gelijk is te stellen met het behalen van incidenteel fiscaal voordeel, al is in HR 27 januari 1993, 
nr. 28.708, BNB 1993/119 het inlassen van een kort boekjaar in de aldaar voorliggende casus door 
de Hoge Raad wel geoorloofd geacht. Stelselwijzigingen met het oog op het omzeilen van een anti-
misbruikmaatregel als art. 20a Wet VPB 1969 behoeven naar verwachting echter op minder sym-
pathie van de rechterlijke macht te rekenen. Zie voor een uitgebreidere analyse R.J. de Vries en 
D.R. Post, ‘Naar een convergerend begrip incidenteel fiscaal voordeel’, WFR 2010/960.

676 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30.
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onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud) te willen scharen.677 De fictie van 
art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 op grond waarvan bepaalde binnenlands belastingplichtigen 
geacht werden hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen speelde 
voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet geen enkele rol. De vraag wanneer voor de 
toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 sprake was van een materiële onderne-
ming is vooral door de jurisprudentie ingevuld. In HR 9 november 1994, nr. 29.675, 
BNB 1995/20 bevestigde de Hoge Raad dat alleen ten aanzien van activiteiten die het nor-
male vermogensbeheer overschrijden, sprake kon zijn van een materiële onderneming. 
In de jurisprudentie werden de activiteiten van een eenmansstamrecht- en pensioenli-
chaam als het drijven van een onderneming in de zin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
aangemerkt, evenals de activiteiten van een tussenhoudster.678 In HR 25 oktober 2000, 
nr. 35.695, NTFR 2000/1590, BNB 2000/388 oordeelde de Hoge Raad dat Hof Amsterdam in 
deze procedure terecht had teruggegrepen op de norm van het ondernemingsbegrip zoals 
dat gold onder art. 6 Wet IB 1964. Het lijkt er dan ook op dat onder de vigeur van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 een eenduidige invulling van het ondernemingsbegrip gold. Dit 
beeld lijkt echter enigszins genuanceerd te moeten worden door de procedure die heeft 
geleid tot HR 8 december 2006, nr. 41.711, NTFR 2006/1739, BNB 2007/83, alwaar het ging 
om een belanghebbende die beschikte over aanzienlijke verliezen die waren ontstaan als 
gevolg van (zeer riskante) valuta- en rentespeculaties. Uit het arrest lijkt te kunnen wor-
den afgeleid dat het (voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969) mogelijk is 
om activiteiten te verrichten die weliswaar normaal, actief vermogensbeheer overstijgen, 
maar waar desondanks geen sprake is van het drijven van een onderneming.679 In mijn 
optiek valt hieruit af te leiden dat de Hoge Raad voor de invulling van het ondernemings-
begrip van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 geen a-contrario-redenering wenst te hante-
ren op basis van het beleggingsbegrip. Het begrip ‘onderneming’ dient zelfstandig te wor-
den getoetst.

5.4.3.2 Beleggingen onder art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969
Het begrip ‘beleggingen’ is in de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 niet nader gedefinieerd. 
Zoals echter hiervoor is opgemerkt, is niet beoogd om het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a 
Wet VPB 1969 uitstralingseffecten te geven naar andere bepalingen in de Wet VPB 1969, 
met name waar het gaat om de nadere invulling van dit begrip in art. 20a, lid 8, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is 
daarmee normspecifiek.680 Anderzijds zal het begrip ‘beleggingen’ in andere bepalingen, 
bijvoorbeeld in art. 13 Wet VPB 1969, ook geen uitstralingseffecten hebben naar de invul-
ling van dit begrip in art. 20a Wet VPB 1969. Uit het nader rapport blijkt dat de staatsse-
cretaris van Financiën met het begrip ‘beleggingen’ het oog heeft op vermogensbestand-
delen die worden aangehouden met het oog op het verkrijgen van rendement dat bij nor-
maal actief vermogensbeheer mag worden verwacht.681 Dit is een objectieve toets waarbij 
de beleggingen geïsoleerd worden bezien, onafhankelijk van de onderneming waarbin-

677 Zie bijvoorbeeld HR 30 november 1994, nr. 29.515, BNB 1995/31, in welk arrest de Hoge Raad 
besliste dat de omzetting van de beherende participatie in een cv in de commanditaire leidde tot 
staking van de onderneming in de zin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Dit, ondanks dat een 
commanditaire vennootschap op grond van de Wet IB 1964 wel als ondernemer werd aange-
merkt.

678 Zie de uitspraken van Hof Amsterdam van 14 oktober 1998, nr. 97/22088, V-N 1999/9.15 en Hof 
Amsterdam 21 april 1999, nr. 98/2666, V-N 1999/34.1.1.

679 In gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deventer 
2007, p. 210. In deze procedure werd overigens ook teruggegrepen op de criteria als genoemd in 
BNB 2000/388. A-G Wattel had in deze conclusie bij het arrest betoogd dat er een tertium bestaat 
tussen normaal, actief vermogensbeheer en onderneming, namelijk ‘abnormaal vermogensbe-
heer’.

680 Zie in gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deven-
ter 2007, p. 216. Zie tevens A-G Van Ballegooijen in zijn conclusie van 3 februari 2005, NTFR 2005/
292 bij HR 28 oktober 2005, nr. 41.071, NTFR 2005/1488, BNB 2006/80.

681 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A en B, p. 20.
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nen deze renderen. In de memorie van toelichting wordt dit standpunt herhaald en geeft 
de staatssecretaris van Financiën, in een geheel ander verband overigens, voorbeelden van 
beleggingen. Dit zijn in zijn visie aandelen die ter beurze zijn genoteerd, uitstaande depo-
sito’s en obligaties alsmede onroerende zaken die geen band hebben met de materiële 
onderneming van de belastingplichtige, maar worden aangehouden voor de huurop-
brengst dan wel de vervreemdingswinst.682 Voorts wordt opgemerkt dat het kenmerk van 
beleggen is dat opbrengsten worden behaald met activa die niet bedrijfsgebonden zijn en 
eenvoudig kunnen worden vervangen door andere activa. Indien de aandelen in een der-
gelijk lichaam worden verworven, zal het de aandeelhouder niet zozeer te doen zijn om 
de specifieke activa van deze vennootschap, maar juist om de mogelijkheid om de nog 
openstaande verliezen te compenseren. Het lijkt er dan ook op dat ter zake van het begrip 
‘beleggingen’ dient te worden aangesloten bij dit begrip zoals dit geldt ten aanzien van de 
regels voor vermogensetikettering in de inkomstenbelasting voor wat betreft de winst uit 
onderneming.683 Met Zwemmer ben ik van mening dat het dient te gaan om vermogens-
bestanddelen die aan het bedrijfsvermogen kunnen worden onttrokken zonder dat de 
bedrijfsvoering als zodanig wordt aangetast.684 De vraag kan worden gesteld of bij het 
begrip ‘beleggingen’ nog een onderscheid dient te worden gemaakt tussen blijvend of tij-
delijk overtollige beleggingen. Op basis van de regels voor de vermogensetikettering zou-
den eerstgenoemde beleggingen wel onder het begrip ‘beleggingen’ voor de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 vallen, maar laatstgenoemde beleggingen niet. De ‘overname- 
of oorlogskas’ valt daarmee bijvoorbeeld niet onder het begrip ‘beleggingen’.

Omdat met de beleggingstoets van art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel een normspecifiek 
begrip ‘beleggingen’ is beoogd, is de definitie van het begrip ‘vrije beleggingen’ in art. 13 
lid 12, Wet VPB 1969 niet van belang. In mijn optiek zal een vermogensbestanddeel dat 
op grond van de beleggingentoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 dient te wor-
den aangemerkt als een belegging doorgaans tevens aan te merken als een vrije belegging 
in de zin van art. 13, lid 12, Wet VPB 1969. Omgekeerd behoeft dit niet het geval te zijn, 
al is wel aangegeven dat voor de invulling van het begrip ‘vrije belegging’ dient te worden 
verstaan andere beleggingen dan die welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn in het kader 
van de ondernemingsactiviteiten van het lichaam dat de beleggingen bezit. Bij deze laat-
ste toets is van belang welke plaats het vermogensbestanddeel inneemt in het vermogen 
van de desbetreffende dochtermaatschappij. Bij deze beoordeling wordt het gehele ver-
mogen van de dochtermaatschappij in ogenschouw genomen, dus zowel de actiefzijde als 
de passiefzijde van de balans.685 Het vorenstaande impliceert dat voor de toepassing van 
art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 ten aanzien van groepsvorderingen de functie die de 
betreffende groepsvordering vervult in het verlieslichaam beoordeeld dient te worden (zie 
tevens paragraaf 4.4.2.3 hierna).
In de memorie van toelichting is met betrekking tot de beleggingstoets nog opgemerkt 
dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de verliesverrekening niet opheft.686 
Hoewel het doel van deze opmerking duidelijk is, namelijk om tevens die lichamen onder 
het bereik van art. 20a Wet VPB 1969 te brengen die geen activiteiten ontplooien, rijst de 
vraag of dit nu wel bewerkstelligd wordt met de beleggingstoets. Letterlijke lezing van de 
beleggingstoets leidt er in mijn optiek namelijk toe, dat bij de afwezigheid van enig bezit 
aan de beleggingstoets zal zijn voldaan. De bezittingen van de belastingplichtige hebben 
alsdan niet gedurende ten minste negen maanden grotendeels bestaan uit beleggingen, 
zodat de verliezen in beginsel voorwaarts verrekenbaar zijn. Het zal juist de activiteiten-
toets zijn die in dat geval voorkomt dat de verliezen alsnog verrekenbaar zijn, indien de 

682 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 en p. 56 e.v.
683 Zie onder meer HR 21 december 1955, nr. 12.558, BNB 1956/44, HR 25 mei 1977, nr. 18.294, 

BNB 1977/251 en Hof Amsterdam 6 april 1978, nr. 24/78, BNB 1979/120.
684 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, Kluwer, Deventer 2003, p. 106.
685 Zie onderdeel 1.12.1 van het besluit van 12 juli 2010, nr. DGB2010/2154M, NTFR 2010/1761, 

V-N 2010/36.2.
686 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
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gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige ten opzichte van 
het oudste verliesjaar tot minder dan 30% zijn afgenomen. Dit laatste hoeft echter niet 
altijd het geval te zijn, bijvoorbeeld indien de belastingplichtige nimmer activiteiten is 
gestart. Ik ga hier in paragraaf 5.4.4 hierna uitgebreider op in.687

5.4.3.3 Holdingvennootschappen
In de nota naar aanleiding van het verslag voor de Tweede Kamer is de staatssecretaris van 
Financiën ingegaan op de vraag hoe het beleggingscriterium moet worden uitgelegd bij 
holdingvennootschappen:688

‘Bij een zuiver passieve holding is het mogelijk dat de aandelen in een actieve dochtermaat-
schappij een belegging vormen, ongeacht of het pakket aandelen een deelneming vormt in 
de zin van artikel 13, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de situ-
atie van de actieve houdstermaatschappij, kunnen er echter ook bezittingen, waaronder 
deelnemingen, zijn die een belegging vormen. Dat hangt af van de functie die de bezittingen 
vervullen. Indien de deelneming wordt aangehouden in verband met de relatie tussen de 
eigen bedrijfsuitoefening en de bedrijfsactiviteit van de dochtermaatschappij, is geen sprake 
van een belegging. Indien de deelneming niet zo’n functie binnen de onderneming van de 
actieve houdstermaatschappij vervult, is sprake van een belegging.’

Uit bovenstaande passage blijkt mijns inziens opnieuw dat niet alleen naar de beleggin-
gen als zodanig moet worden gekeken, maar ook naar de functie die de beleggingen ver-
vullen in de uitoefening van de onderneming.689 Dit kan wederom worden gezien als een 
bevestiging van de visie dat het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a, lid 4 aanhef en lid 6, 
Wet VPB 1969 alleen ziet op de (blijvend) overtollige beleggingen die zonder schade voor 
de bedrijfsuitoefening aan het vermogen van de onderneming kunnen worden onttrok-
ken.
In het verlengde van het bovenstaande behoren vorderingen op groepsvennootschappen 
in het algemeen niet onder het begrip ‘beleggingen’ te worden geschaard. Dit laat onver-
let dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op grond van art. 13, lid 12, 
Wet VPB 1969 (mogelijkerwijs) wél sprake is van vrije beleggingen. Een holdingvennoot-
schap die tevens financieringsactiviteiten verricht en in die hoedanigheid veelvuldig 
bedragen uitleent aan groepsmaatschappijen die deze gelden op hun beurt aanwenden in 
hun respectievelijke ondernemingen, verricht in mijn optiek geen beleggingsactiviteiten 
in de zin van art. 20a Wet VPB 1969. Veelal fungeert de holdingvennootschap ook als de 
centrale financieringsmaatschappij die de benodigde financiële middelen aantrekt van de 
bank of andere financiële instelling en deze bedragen doorleent aan haar dochtermaat-
schappijen. Hierdoor kan gemakkelijk de 50%-grens worden overschreden. Deze vorderin-
gen hebben voor de moedermaatschappij echter niet het karakter van vrije beleggingen, 
maar dienen om de dochtermaatschappijen in staat te stellen een onderneming te drijven. 
Naar mijn mening vallen deze vorderingen dan ook niet onder het begrip ‘beleggin-

687 Er dient overigens bedacht te worden dat een belastingplichtige zonder enig bezit doorgaans ook 
niet in staat zal zijn om in dat betreffende jaar een verlies te realiseren (afgezien bijvoorbeeld van 
het in aanmerking nemen van (doorbelaste) kosten). Toepassing van de beleggingstoets lijkt in 
zoverre dan een academische kwestie.

688 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 41-42. Deze benadering is overigens bevestigd in 
HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529, BNB 2010/125, V-N 2010/13.23, waarin in feite 
de toepassing van resolutie van 15 oktober 1974, nr. B74/21 516, BNB 1975/11 naar voren kwam.

689 Volledigheidshalve merk ik op dat met ingang van 1 januari 2007 de omstandigheid dat sprake is 
van een deelneming op grond van art. 13, lid 2, Wet VPB 1969 niet noodzakelijkerwijs met zich 
meebrengt dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Toch wordt een niet-kwalificerende 
beleggingsdeelneming, bijvoorbeeld een laagbelaste financieringsdochter, mijns inziens niet per 
se als belegging aangehouden.
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gen’.690 Dit geldt a fortiori voor financieringsvennootschappen die voldoen aan de voor-
waarden van art. 2a Uitv.besch. VPB 1971. Voorts laat dit mijns inziens onverlet dat ter 
zake van een financieringsvennootschap sprake is van een houdster- of financieringsven-
nootschap in de zin van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969. Dit is een geheel zelfstandige 
regeling die dan ook los van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient te worden 
bezien (zie paragraaf 5.6.1 hierna).

5.4.3.4 Belastingplichtigen met gemengde activiteiten
Ten aanzien van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 vindt geen compar-
timentering plaats, indien een belastingplichtige zowel beleggingsactiviteiten als onder-
nemingsactiviteiten verricht. Zodra de (vrije) beleggingen de 50%-grens overschrijden in 
hetzij het verliesjaar hetzij het winstjaar, zijn de verliezen niet verrekenbaar. Dit geldt 
eveneens in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, ondanks dat slechts de 
verliezen uit de periode voor de belangrijke aandeelhouderswisseling niet voorwaarts ver-
rekenbaar zijn. Zoals ik hiervoor reeds heb betoogd, vind ik deze ‘alles-of-niets-benade-
ring’ vanuit pragmatisch oogpunt goed verdedigbaar, al zou vanuit een theoretische 
invalshoek activiteitencompartimentering meer juist zijn.691

5.4.3.5 Belastingplichtigen ex art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969
Zoals vermeld in paragraaf 5.2.1 hiervóór is art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel van toepas-
sing op alle belastingplichtigen. Art. 20a Wet VPB 1969 maakt immers geen onderscheid 
tussen binnenlandse en buitenlands belastingplichtigen. De vraag komt dan op op welke 
wijze de beleggingstoets dient te worden toegepast ten aanzien van belastingplichtigen 
die op grond van art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 slechts in de heffing worden 
betrokken indien en voor zover zij een onderneming drijven. Logischerwijs zou de beleg-
gingstoets slechts moeten worden toegepast op basis van de bezittingen van de belasting-
plichtige die in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken. Geheel 
zeker is dit echter niet. Letterlijke lezing van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 zou tot 
de conclusie kunnen leiden dat de beleggingstoets ten aanzien van alle bezittingen dient 
te worden toegepast, derhalve ook ten aanzien de bezittingen die niet in de heffing van 
de vennootschapsbelasting worden betrokken.692 Dit kan leiden tot overkill en is mijns 
inziens ongewenst.

5.4.3.6 Pensioen-, stamrecht- en lijfrente-bv’s
Bij pensioen-, stamrecht- en lijfrente-bv’s doet zich al snel het probleem voor dat de beleg-
gingen al snel meer dan 50% van het totaal van de bezittingen zullen uitmaken. Doorgaans 
zal bij deze vennootschappen echter geen sprake zijn van vrije beleggingen, doch van 
beleggingen die dienen ter verzekering van de pensioen-, stamrecht- en lijfrenteverplich-
tingen. Onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 werden de activiteiten van 
dergelijke vennootschappen als het drijven van een onderneming aangemerkt.693 Voor de 
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dient echter beoordeeld te worden of sprake is 
beleggingen. Met het oog op dit type vennootschappen is in art. 20a, lid 8, onderdeel b, 
Wet VPB 1969 het begrip ‘beleggingen’ ingeperkt, zij het dat uit de toelichting op deze 

690 Vgl. echter HR 14 januari 1959, nr. 13.750, BNB 1959/73, in welk arrest de Hoge Raad oordeelde 
dat hypothecaire vorderingen niet geacht werden zaken te zijn die voor de werkzaamheden van 
de belastingplichtige werden gebruikt. Aldus was geen sprake van een bedrijfsmiddel. Zie tevens 
HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, NTFR 2010/529, BNB 2010/125, V-N 2010/13.23.

691 Zoals vermeld heeft o.a. Kok voor activiteitencompartimentering gepleit. Zie Q.W.J.C.H. Kok, ‘De 
beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729.

692 Vgl. de toepassing van de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen ten aanzien 
van buitenlands belastingplichtigen met een vaste inrichting in Nederland en binnenlands belas-
tingplichtigen met een vaste inrichting in het buitenland. Zie paragraaf 5.2.4 hiervóór en para-
graaf 5.8 hierna.

693 Zie bijvoorbeeld de uitspraken van Hof Amsterdam van 14 oktober 1998, nr. 97/22088, V-N 1999/
9.15.
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bepaling blijkt dat deze voornamelijk ziet op banken en verzekeringsmaatschappijen. 
Hierdoor lijken dergelijke vennootschappen buiten het toepassingsbereik van art. 20a 
Wet VPB 1969 te blijven, tenzij gelden met eigen vermogen worden belegd (zie 
paragraaf 5.4.4.3 hierna).

5.4.4 Wettelijke uitbreiding van het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a, lid 8, 
Wet VPB 1969

In het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 worden enige nuanceringen ten aanzien van 
het begrip ‘beleggingen’ aangebracht. Onderdeel a betreft het uitbreiding van het begrip 
‘beleggingen’, terwijl onderdeel b een beperking behelst. In onderdeel a gaat het om 
liquide middelen en onroerende zaken die zijn bestemd om direct of indirect ter beschik-
king te worden gesteld aan anderen dan met de belastingplichtige verbonden lichamen 
als bedoeld in art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969. In onderdeel b gaat het om beleggingen van 
een belastingplichtige die een onderneming drijft waarvan de werkzaamheden noodzake-
lijkerwijs meebrengen dat gelden worden belegd die aan hem, anders dan als eigen ver-
mogen, zijn toevertrouwd. Deze beleggingen worden voor de toepassing van de beleg-
gingstoets niet als belegging aangemerkt. De toevoeging van het achtste lid in art. 20a 
Wet VPB 1969 is geschied bij nota van wijziging, mede naar aanleiding van kritiek van 
de NOB.694

5.4.4.1 Liquide middelen
De expliciete gelijkstelling van liquide middelen met beleggingen in art. 20a, lid 8, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 is enigszins ongenuanceerd. Als motivering werd slechts gege-
ven dat deze uitbreiding ook in andere bepalingen in de Wet VPB 1969 is opgenomen.695 
Op basis van deze gelijkstelling zou men tot de conclusie kunnen komen dat alle liquide 
middelen in beginsel als beleggingen worden aangemerkt. In het besluit van 6 mei 2008 
is deze gelijkstelling verzwakt. Bedrijfsgebonden liquide middelen worden niet aange-
merkt als beleggingen.696 Als gevolg van deze goedkeuring kan men zich afvragen 
waarom het begrip ‘beleggingen’ met liquide middelen is uitgebreid. Steeds zal immers 
moeten worden beoordeeld welke functie de liquide middelen in de onderneming heb-
ben. Deze beoordeling vloeit naar mijn mening echter al voort uit het begrip ‘beleggin-
gen’ zelf. Daarvoor is de uitbreiding in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 niet 
nodig.

5.4.4.2 Onroerende zaken
Onroerende zaken die ter beschikking worden gesteld aan derden die niet worden aange-
merkt als verbonden lichamen in de zin van art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969, worden even-
eens aangemerkt als beleggingen, aldus art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969.697 De 
toevoeging geldt ter voorkoming van handel in vennootschappen die wel ondernemings-
activiteiten verrichten, maar waarbij de winst voor een groot deel wordt behaald met 
onroerende zaken die ook als beleggingsobject kunnen worden verhandeld.698 Met de uit-
breiding wordt voorkomen dat verlieslijdende onroerendgoedvennootschappen worden 

694 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 42.
695 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18. Deze opmerking is opmerkelijk in het licht van 

de hiervoor gememoreerde opmerking van de staatssecretaris dat met de toevoegingen in het 
achtste lid geen uitstralingseffecten naar andere bepalingen wordt beoogd. Overigens heb ik deze 
uitbreiding, anders dan art. 12a Wet VPB 1969 dat immers op dezelfde leest is gestoeld als art. 20a 
Wet VPB 1969, nergens kunnen vinden.

696 Onderdeel 5.1 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, 
V-N 2008/27.16.

697 Opmerkelijk genoeg worden onroerende zaken die ter beschikking worden gesteld aan verbon-
den natuurlijke personen in de zin van art. 10a, lid 5, Wet VPB 1969 niet per definitie als beleg-
ging aangemerkt.

698 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 15 en 18.
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gekocht om de openstaande verliezen te kunnen gebruiken voor het wegstrepen van de 
winst op nieuw ingebrachte onroerende zaken.
Tijdens de parlementaire behandeling is nog opgemerkt dat bij de formulering van deze 
bepaling is aangesloten bij art. 3.45 Wet IB 2001. Op grond van deze bepaling worden 
bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden uitgeslo-
ten voor de toepassing van de investeringsaftrek. Het begrip ‘terbeschikkingstelling’ in 
art. 20a Wet VPB 1969 moet op dezelfde wijze worden uitgelegd als voor de toepassing van 
de investeringsaftrek.699 Dit betekent dat onder meer sprake is van ter beschikking stellen 
bij verhuur, time-charter van schepen en hotelexploitatie. Omdat het aanmerken van bij-
voorbeeld hotelexploitatie als beleggen, niet strookt met de bedoeling van de wet, wordt 
een minder strikt standpunt ingenomen indien sprake is van een normale zakelijke 
exploitatie, waarbij de duur van het gebruik min of meer kortstondig is, terwijl een relatie 
tussen de eigenaar/exploitant en de gebruiker(s), afgezien van die ter zake van het 
gebruik, ontbreekt. Dit betekent naar de mening van de wetgever dat hotels, cafés, restau-
rants, tennishallen, bowlingbanen, squashbanen en dergelijke voor de toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969 in de regel dus niet zullen worden aangemerkt als belegging. Uit 
deze versoepeling van de invulling van het begrip onroerende zaken die ter beschikking 
worden gesteld aan verbonden lichamen, blijkt opnieuw dat de wetgever heeft geworsteld 
met een deugdelijke formulering om te bepalen welke onroerende zaken nu wel en welke 
niet onder dit begrip dienen te vallen.700 De vraag rijst dan ook of de toevoeging van 
onroerende zaken in art. 20a, lid 8, Wet VPB 1969 noodzakelijk was. Dit geldt te meer, nu 
de staatssecretaris van Financiën in het besluit van 6 mei 2008 heeft aangegeven dat bij 
verhuur van onroerende zaken de feitelijke omstandigheden bepalend zijn of sprake is 
van een belegging of van een onderneming.701 Indien binnen een concern de onroerende 
zaken zijn ondergebracht in een zelfstandige vennootschap die deze onroerende zaken 
vervolgens verhuurt aan een verbonden werkmaatschappij, kan naar zijn mening uit 
art. 20a, lid 8, onderdeel a Wet VPB 1969 niet a contrario worden afgeleid dat geen sprake 
is van beleggingen.

5.4.4.3 Beleggingen aangehouden in het kader van een onderneming
Art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 bevat een tegemoetkoming met betrekking tot 
het beleggingsbegrip die met name van toepassing is op banken en verzekeringsmaat-
schappijen. Op grond van deze bepaling worden bij een belastingplichtige die een onder-
neming drijft waarvan de werkzaamheden noodzakelijkerwijs meebrengen dat gelden 
worden belegd die aan hem, anders dan als eigen vermogen,702 zijn toevertrouwd door 
lichamen of natuurlijke personen die niet met hem zijn verbonden als bedoeld in art. 10a, 
lid 4, respectievelijk lid 5, Wet VPB 1969, de beleggingen die rechtstreeks samenhangen 
met deze toevertrouwde gelden niet als belegging aangemerkt.703

Deze bepaling ziet zoals vermeld in het bijzonder op banken en verzekeringsmaatschap-
pijen waarvan de bezittingen veelal bestaan uit beleggingen (effectenportefeuilles), zij het 
dat deze beleggingen een specifiek doel dienen, namelijk ter dekking van uitgeleende gel-
den respectievelijk verzekeringsverplichtingen. Deze beleggingen zijn derhalve niet vrij 
beschikbaar. Deze bepaling voorkomt nu dat verliezen die een bancaire instelling of een 

699 Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89c, p. 4.
700 Zie voor een soortgelijke discussie de parlementaire behandeling en de toelichting bij art. 3.30a 

Wet IB 2001. In deze bepaling wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen gebouwen die al dan 
niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan met de belastingplichtige verbonden 
natuurlijke personen en lichamen.

701 Onderdeel 4.2 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, 
V-N 2008/27.16.

702 Het tekstdeel ‘anders dan als eigen vermogen’ is bij tweede nota van wijziging aan art. 20a, lid 8, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 toegevoegd met als doel te verduidelijken dat beleggingen die met 
eigen vermogen zijn gefinancierd, niet onder de uitzondering van art. 20a, lid 8, onderdeel b, 
Wet VPB 1969 vallen. Het is immers juist de bedoeling dat de reparatiemaatregel handel in ver-
liesvennootschappen met dergelijke beleggingen tegengaat, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, 
nr. 8, p. 4.



Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969 199

verzekeringsmaatschappij lijdt, na een aandeelhouderswisseling niet meer zouden kun-
nen worden verrekend omdat er te veel beleggingen zouden zijn.704 De NOB vreesde dat 
art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 onvoldoende soelaas zou bieden voor banken 
en verzekeraars. De staatssecretaris van Financiën deelt deze vrees niet. Naar zijn mening 
zal bij de door de NOB genoemde schadeverzekeringen en tijdelijke overlijdensrisicover-
zekeringen vaak sprake zijn van een situatie waarbij de verzekeringsuitkeringen worden 
gedekt door middel van ontvangen premies. Hierdoor zullen er geen of nauwelijks beleg-
gingen ter dekking van deze verplichtingen aanwezig zijn. Verder zullen de onderne-
mingsactiviteiten naar het oordeel van de staatssecretaris noodzakelijkerwijs met zich 
meebrengen dat door derden gelden in de vorm van een (obligatie)lening worden toever-
trouwd waarmee (hypothecaire) kredieten worden verstrekt en in venture capital wordt 
geïnvesteerd. Die kredieten en het venture capital vormen op grond van art. 20a, lid 8, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 geen beleggingen.705

Ook hier kan mijns inziens met recht de vraag worden gesteld of de toevoeging van 
art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969 nu daadwerkelijk noodzakelijk is. Kennelijk 
heeft de wetgever er niet voor willen kiezen om bij de invulling van het begrip ‘beleggin-
gen’ voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een open norm te kiezen, die op grond 
van de jurisprudentie kan worden ingevuld. In mijn optiek had de wetgever er echter ook 
voor kunnen kiezen om in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 het begrip ‘vrije beleggin-
gen’ op te nemen. Daarmee wordt alsdan geëxpliciteerd dat slechts de niet-bedrijfsgebon-
den beleggingen, dat wil zeggen de vermogensbestanddelen die aan het bedrijfsvermogen 
kunnen worden onttrokken zonder dat de bedrijfsvoering als zodanig wordt aangetast, 
onder dit begrip vallen. Het achtste lid van art. 20a Wet VPB 1969 zou daarmee kunnen 
komen te vervallen.

5.5 DE ACTIVITEITENTOETS EN DE INKRIMPINGSTOETS

5.5.1 De structuur van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets

Wanneer de belastingplichtige voldoet aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, 
Wet VPB 1969, dient nog te worden bepaald of is aan voldaan aan de activiteitentoets en 
de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdeel a respectievelijk onderdeel b, Wet 
VPB 1969. Aan beide toetsen dient te zijn voldaan om de verliezen niet te laten vervallen 
op grond van art. 20a Wet VPB 1969. De activiteiten- en inkrimpingstoetsen luiden als 
volgt:

703 Hierbij rijst vervolgens de vraag wanneer sprake is beleggingen die rechtstreeks samenhangen met 
deze toevertrouwde gelden. Zie tevens het NOB-commentaar op de nota naar aanleiding van het 
verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten in 
verband met de tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 
2001 (27 209)) van 27 oktober 2000, waar wordt ingegaan op het verschil tussen zogeheten ‘unit-
linked veredelingsproducten’ en premies van schade- en overlijdensrisicoverzekeringen die wor-
den belegd. Zie tevens hierna.

704 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18. Met deze expliciete wettelijke bepaling heeft 
HR 23 juni 1999, nr. 34.021, BNB 1999/321 geen werking voor art. 20a Wet VPB 1969. Genoemd 
arrest betrof de toepassing van de ruilarresten, resp. de vervangingsreserve (met ingang van 
1 januari 2001 herinvesteringsreserve) op de vervreemding van aandelen die behoren tot een 
effectenportefeuille bij een verzekeringsmaatschappij. De Hoge Raad oordeelde dat de ruilarres-
ten niet van toepassing waren omdat aan de afzonderlijke effecten in het vermogen van de ver-
zekeringsmaatschappij niet de economische betekenis toekwam die aan de ruilgedachte ten 
grondslag lag. Voorts stuitte de vorming van de vervangingsreserve af op het in art. 14, lid 4, 
Wet IB 1964 (thans art. 3.54, lid 7, onderdeel a, Wet IB 2001) opgenomen vereiste dat niet tot de 
bedrijfsmiddelen behoren vermogensrechten die ter belegging worden aangehouden.

705 Schriftelijke antwoorden Tweede Kamer, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, 
p. 4224.
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‘4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op een verlies, (...) mits:
a. direct voorafgaande aan de wijziging, bedoeld in het eerste lid, de gezamenlijke omvang 
van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet is afgenomen tot minder dan 30 per-
cent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar, 
als bedoeld in het eerste lid, en
b. ten tijd van de wijziging niet het voornemen bestaat de gezamenlijke omvang van de op 
dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie jaar alsnog te laten 
afnemen tot minder dan 30 percent van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden 
bij het begin van het oudste jaar, bedoeld in het eerste lid.’

Zoals hiervoor is aangegeven, functioneerde art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 naar de 
mening van de wetgever niet goed in situaties van duurzame inkrimpingen. Dit betrof 
situaties waarin weliswaar een materiële onderneming werd gedreven die verlieslijdend 
was, doch nog niet was gestaakt en na de aandeelhouderswisseling in (sterk) afgeslankte 
vorm werd voortgezet. Het stringente stakingscriterium van geheel of nagenoeg geheel, 
waardoor de grens van de duurzame inkrimping feitelijk op minder dan 10% van de oor-
spronkelijke onderneming lag, bood hiertoe voldoende ruimte. De onderdelen a en b van 
art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 beogen een adequate oplossing te bieden voor dit probleem. 
De verliezen zijn op grond van onderdeel a niet verrekenbaar als direct voorafgaande aan 
de wijziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige, de gezamenlijke 
omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige is afgenomen tot minder dan 
30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste 
jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend. Ik noem dit de activiteitentoets.706 
Voorts mag ten tijde van de wijziging niet het voornemen bestaan om de gezamenlijke 
omvang van de op het tijdstip van de wijziging aanwezige werkzaamheden binnen een 
periode van drie jaren alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke 
omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog 
niet volledig is verrekend. Ik noem dit de inkrimpingstoets. Laatstgenoemde toets is opge-
nomen om te vermijden dat de inkrimping of staking louter met het oog op de mogelijk-
heid van handhaving van de verliesverrekening wordt uitgesteld totdat de aandelen zijn 
verkocht.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel (zie paragraaf 4.4.2.1 hiervóór) was de activiteiten-
toets niet vanuit het perspectief van de inkrimping of afslanking van bestaande activitei-
ten geformuleerd, maar vanuit het perspectief van de uitbreiding met nieuwe, andersoor-
tige activiteiten. Indien het verlieslichaam na het verliesjaar andersoortige activiteiten 
zou starten, zouden de verliezen niet langer verrekenbaar zijn, ook als hierbij de oor-
spronkelijke activiteiten ongewijzigd zouden worden voortgezet. Dit maakte dat weer 
afzonderlijke regelingen nodig waren, indien de uitbreiding van de activiteiten plaats-
vond door de verkrijging van vermogen in het kader van een bedrijfsfusie, een juridische 
fusie, een juridische splitsing dan wel van een ander lichaam dat tot dezelfde fiscale een-
heid behoorde.707 Onder druk van de Tweede Kamer is deze bepaling bij (eerste) nota van 
wijziging gewijzigd en meer op de situatie van een inkrimping of afslanking van 
bestaande activiteiten toegesneden.708 Blijkens de herziene wettekst gaat het om duur-
zame inkrimpingen – gedefinieerd als een inkrimping van meer dan 70% van de gezamen-
lijke omvang van de oorspronkelijke werkzaamheden – die reeds direct voorafgaande aan 

706 Omdat de wettekst rept van ‘werkzaamheden’ zou men ook kunnen spreken van de werkzaam-
hedentoets. Om esthetische redenen kies ik voor het gebruik van de term activiteitentoets in 
plaats van de werkzaamhedentoets.

707 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 58.
708 De angst bestond namelijk – en mijns inziens terecht – dat door aan te sluiten bij het starten of 

verwerven van andersoortige activiteiten aanpassingen van ondernemingen aan veranderende 
omstandigheden zou worden bemoeilijkt. Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 37 e.v.
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de wijziging van het uiteindelijke belang hebben plaatsgevonden dan wel binnen drie 
jaren na de wijziging van het uiteindelijke belang zullen plaatsvinden.709

De activiteitentoets en de inkrimpingstoets zijn overigens nader aangescherpt in het 
vijfde en het zevende lid van art. 20a Wet VPB 1969. Lid 5 bepaalt dat werkzaamheden die 
in samenhang met de in het eerste lid bedoelde wijziging zijn aangevangen voor de toe-
passing van het vierde lid buiten beschouwing blijven. Dit betreft in feite een codificatie 
van de ‘directe-samenhang-jurisprudentie’ zoals deze gold onder art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969. Het zevende lid ziet op een aanscherping van de activiteitentoets en de 
inkrimpingstoets indien sprake is van recent aangevangen werkzaamheden.710 Wanneer 
op basis van het vierde lid in samenhang met het vijfde en het zevende lid tot de conclusie 
wordt gekomen dat niet voldaan wordt aan de activiteitentoets en de inkrimpingstoets, 
zijn de verliezen niet voorwaarts verrekenbaar. In dat geval rest een beroep op het elfde 
lid van art. 20a Wet VPB 1969 op grond waarvan de verliezen met betrekking tot deze 
ingekrompen activiteiten alsnog verrekenbaar zijn, voor zover deze activiteiten worden 
voortgezet (indien wel voldaan is aan de beleggingstoets) dan wel een beroep op art. 20a, 
lid 12, Wet VPB 1969 op grond waarvan vermogensbestanddelen mogen worden geher-
waardeerd tot maximaal de waarde in het economische verkeer.

5.5.2 Tijdselementen in de activiteitentoets en de inkrimpingstoets

De activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevatten, evenals de aandeelhouderstoets en 
de beleggingstoets, een aantal tijdselementen. In de eerste plaats gaat het bij de activitei-
tentoets van onderdeel a van art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969 om het moment ‘direct vooraf-
gaande’ aan de wijziging van het uiteindelijke belang als bedoeld in het eerste lid (de 
belangrijke aandeelhouderswisseling). Op dit moment direct voorafgaande aan de belang-
rijke aandeelhouderswijziging dient de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden 
van de belastingplichtige te worden vergeleken met de gezamenlijke omvang van de 
werkzaamheden bij het begin van het oudste verliesjaar, als bedoeld in het eerste lid. De 
toevoeging van het tijdselement ‘direct voorafgaande’ expliciteert mijns inziens dat een 
vergelijking dient te worden gemaakt tussen de werkzaamheden in het oudste verliesjaar 
en de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeel-
houderswijziging. De duurzame inkrimping zelf behoeft geenszins op het tijdstip direct 
voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging te hebben plaatsgevonden, 
maar dit kan ook een ruime periode daarvoor zijn. In vergelijking met de activiteitentoets 
valt op dat bij de inkrimpingstoets ‘ten tijde van de wijziging’ niet het voornemen mag 
bestaan om de werkzaamheden binnen een periode van drie jaren te laten afnemen tot 
minder dan 30% van de omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. Omdat 
het in art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 gaat om een voornemen tot inkrimping 
binnen een periode van drie jaren, dient het voornemen van de toekomstige aandeelhou-
ders met betrekking tot de werkzaamheden van de belastingplichtige te worden beoor-
deeld. Dit voornemen dient vanzelfsprekend niet direct voorafgaande aan de belangrijke 
aandeelhouderswijziging te worden beoordeeld, maar op het moment van de belangrijke 
aandeelhouderswijziging. Op deze wijze kan het verschil tussen het tijdselement ‘direct 
voorafgaande’ in de activiteitentoets en het tijdselement ‘ten tijde van de wijziging’ in de 
inkrimpingstoets worden verklaard.
De inkrimpingstoets is van toepassing indien ten tijde van de belangrijke aandeelhouders-
wijziging het voornemen bestaat om ‘binnen een periode van drie jaren’ de werkzaamhe-
den van de belastingplichtige duurzaam te laten inkrimpen tot minder dan 30% van de 
omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. Onder het begrip ‘drie jaren’ 

709 Hierdoor wordt de handel in bijna lege verliesvennootschappen, waarbij de nieuwe aandeelhou-
der andere activiteiten of nieuwe soortgelijke activiteiten in de vennootschap start, voorkómen, 
terwijl naar de inschatting van de staatssecretaris van Financiën reële fusies, splitsingen en over-
names niet worden belemmerd. Zie Kamerstukken I, 2000-2001, 27 209, nr. 89b, p. 3.

710 Zie uitgebreider paragraaf 5.5.3.4.
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dient naar mijn mening op grond van art. 7, lid 4, Wet VPB 1969 te worden verstaan ‘drie 
boekjaren’. Dit betekent dat bij een belangrijke aandeelhouderswijziging in een belasting-
plichtige (met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar) op bijvoorbeeld 1 juli 2009 ten 
tijde van deze aandeelhouderswijziging op 1 juli 2009 niet het voornemen mag bestaan 
om de werkzaamheden vóór 31 december 2011 te laten afnemen tot minder dan 30% ten 
opzichte van het oudste verliesjaar. In dit voorbeeld telt het boekjaar 2009 daarom voor 
een volledig jaar mee. Indien de wetgever had beoogd de inkrimpingstoets van toepassing 
te laten zijn voor een periode van drie kalenderjaren na de belangrijke aandeelhouders-
wijziging, dan had dit naar mijn mening uitdrukkelijk in de wettekst tot uiting moeten 
komen, zoals dit bijvoorbeeld ook is gebeurd in art. 15ai, lid 3, onderdeel b en c, Wet 
VPB 1969.711

5.5.2.1 Het ‘oudste jaar’ in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969
Art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 spreken over ‘het oudste jaar’ als bedoeld 
in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 (waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend). Met 
andere woorden: onder het begrip het oudste jaar, waarvan een verlies nog niet is verre-
kend als bedoeld in het vierde lid van art. 20a Wet VPB 1969 dient hetzelfde te worden 
verstaan als het in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969. Met recht kan worden afge-
vraagd of deze formulering wel tot de bedoelde uitkomst leidt. Het lijkt erop dat is beoogd 
dat voor de toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets in beginsel de acti-
viteiten van elk respectievelijk verliesjaar vóór de belangrijke aandeelhouderswisseling 
dienen te worden getoetst ten opzichte van de op het moment direct voorafgaande aan de 
belangrijke aandeelhouderswijziging aanwezige activiteiten (of bij een voornemen tot 
inkrimping binnen drie jaar ten opzichte van de mate waarin de belastingplichtige ten 
tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling voornemens is de activiteiten in te 
krimpen).712 Het zou immers logisch zijn om ten aanzien van elk verliesjaar te beoordelen 
of nu wel of niet sprake is geweest van een duurzame inkrimping. Ten aanzien van de acti-
viteitentoets lijkt mij dit overigens een eenvoudiger exercitie dan bij de inkrimpingstoets. 
Indien de inkrimpingstoets zou moeten worden toegepast ten aanzien van elk verliesjaar 
dat onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets valt, zou er ten opzichte van jaar 1 bij-
voorbeeld een voornemen tot inkrimping kunnen worden geconstateerd, terwijl dit voor-
nemen er ten opzichte van jaar 2 mogelijkerwijs niet (meer) zou zijn. De keuze om de 
inkrimpingstoets toe te passen ten aanzien van het oudste verliesjaar als genoemd in het 
eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt mij dan ook goed verdedigbaar.
Maar ook bij de activiteitentoets wordt verwezen naar het oudste verliesjaar als bedoeld 
in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Met Kok ben ik van mening dat niet valt in te zien waarom 
de omvang van de werkzaamheden van het oudste verliesjaar als bedoeld in het eerste lid 
van art. 20a Wet VPB 1969 bepalend zouden moeten zijn voor de vraag of een verlies uit 
een later jaar (dat tevens onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets van het eerste lid 

711 Zie tevens HR 10 januari 2009, nr. 07/13128, NTFR 2009/305, FED 2009/67. De Hoge Raad oordeelde 
in dit arrest ten aanzien van art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969, op grond waarvan de belastingplich-
tige een tijdelijke afwaardering op haar deelneming in de eerste vijf jaar na verwerving ten laste 
van haar resultaat mocht brengen, dat onder ‘jaar’ in art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969 dient te wor-
den verstaan ‘boekjaar’. Weliswaar betrof art. 13ca, (oud) Wet VPB 1969 een faciliteit, terwijl het 
in art. 20a Wet VPB 1969 gaat om misbruik van de handel in verlieslichamen, maar ik zie niet in 
waarom het begrip ‘jaar’ in enige bepaling in de Wet VPB 1969 anders zou moeten worden opge-
vat dan art. 7, lid 4, Wet VPB 1969. Dit geldt a fortiori als een nadere motivering voor een derge-
lijke andersluidende interpretatie ontbreekt. In dit verband kan tevens gewezen worden op 
art. 14a, lid 6, Wet VPB 1969 waarin termijn van ‘drie jaar’ is opgenomen. In de parlementaire 
geschiedenis bij de invoering van art. 14a en 14b Wet VPB 1969 is echter opgemerkt dat onder 
drie jaar wordt verstaan drie maal twaalf maanden. Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, 
p. 8.

712 Een expliciete bevestiging van dit standpunt ontbreekt overigens in de parlementaire geschiede-
nis.
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valt) voorwaarts verrekenbaar is.713 Dit kan als volgt worden verklaard. Bij een belangrijke 
aandeelhouderswisseling geldt er in beginsel maar één oudste verliesjaar, namelijk het 
laatste openstaande jaar waarvan de verliezen nog niet zijn verrekend. Zoals hiervoor ver-
meld is dit oudste verliesjaar als genoemd in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 gelijk aan het 
oudste verliesjaar als genoemd in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Dit 
betekent dat voor de toepassing van de activiteitentoets de omvang van de werkzaamhe-
den van het oudste verliesjaar dienen te worden vergeleken met de omvang van de werk-
zaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijzi-
ging. Er is daarmee slechts een eenmalige activiteitentoets. De activiteiten van de tussen-
liggende verliesjaren die tevens onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets vallen, zijn 
daarbij volstrekt irrelevant. Deze verliesjaren worden immers ‘meegetrokken’ met de uit-
komst van de activiteitentoets ten opzichte van het oudste verliesjaar. De vraag rijst dan 
waarom de activiteiten in het oudste verliesjaar van belang zijn voor de beoordeling van 
de vraag of een nadien geleden verlies (van vóór de belangrijke aandeelhouderswijziging) 
nog wel verrekenbaar is.714 Dit is des te opmerkelijker indien men bedenkt dat voor de 
toepassing van de beleggingstoets elk verliesjaar wél afzonderlijk in de beoordeling wordt 
betrokken.

5.5.3 De ‘werkzaamheden’ van de belastingplichtige

5.3.3.1 Het begrip ‘werkzaamheden’
Het begrip ‘onderneming’ in art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is in art. 20a, lid 4, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 vervangen door het begrip ‘werkzaamheden’. Blijkens 
de toelichting op de (eerste) nota van wijziging is het begrip ‘werkzaamheden’ ruimer dan 
het begrip ‘onderneming’, omdat ook activiteiten die geen materiële onderneming vor-
men, daartoe behoren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan activiteiten die voor de 
inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4 Wet IB 2001) 
(tot 1 januari 2001 inkomsten uit andere arbeid) worden aangemerkt.715 Als de oorspron-
kelijke (verliesgevende) werkzaamheden zijn afgenomen of binnen drie jaren zullen afne-
men tot minder dan 30%, waarna nieuwe (winstgevende) werkzaamheden worden gestart, 
zijn de verliezen niet verrekenbaar. Het is hierbij dus relevant om vast te stellen wat de 
oorspronkelijke werkzaamheden waren in het oudste verliesjaar ter onderscheiding van 
de nieuwe werkzaamheden. Uit de toelichting op (eerste) nota van wijziging blijkt dat 
hierbij verschillende factoren een rol spelen, zoals de personeelsbezetting, de omzet en 
de bezittingen. Welke factoren doorslaggevend zijn, hangt af van de desbetreffende 
bedrijfstak. Bij een arbeidsintensief bedrijf, zoals een bedrijf dat IT-deskundigen deta-
cheert, zal de personeelsbezetting de belangrijkste factor vormen. Bij bijvoorbeeld een 
energiebedrijf zullen vooral de omzet en de materiële vaste activa relevant zijn.716 In de 
schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer wordt door de NOB het voor-
beeld genoemd van een scheepswerf, waarin het omvangscriterium onredelijk zou uit-
werken, omdat bij dergelijke bedrijven periodes met veel nieuwbouworders worden afge-
wisseld met periodes waarin slechts reparatie-opdrachten worden verricht. De NOB is van 
mening dat een afname van meer dan 70% toch ten minste duurzaam zou moeten zijn, 
wil de verliescompensatie komen te vervallen. Hierop antwoordt de staatssecretaris van 
Financiën dat een dergelijke tijdelijke terugval in de omzet niet betekent dat per definitie 
sprake is van een belangrijke inkrimping. Dit hangt ook af van andere factoren. In het 
geval van de scheepswerf moet bijvoorbeeld ook worden gekeken naar het aantal perso-
neelsleden en het vermogen dat in vaste materiële activa is geïnvesteerd. Bij een tijdelijke 

713 Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729.

714 Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, 
WFR 2001/729 en het aldaar opgenomen voorbeeld.

715 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 18.
716 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17.
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afname van de omzet zullen deze laatste twee factoren niet veel zijn gewijzigd. In dat 
geval zal dus geen sprake zijn van een inkrimping met meer dan 70%.717

Afgezien van het hiervoor opgenomen voorbeeld van de scheepswerf is in de parlemen-
taire geschiedenis niet expliciet ingegaan op de vraag hoe moet worden omgegaan met 
een tijdelijke stillegging van de activiteiten, terwijl wel degelijk het voornemen bestaat 
om de activiteiten voort te zetten.718 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gold een tij-
delijke stillegging van de activiteiten van de vennootschap niet als een staking. Van een 
tijdelijke stillegging van activiteiten was sprake als een lichaam in moeilijkheden ver-
keerde of stillag en vervolgens als zodanig werd voortgezet.719 Op basis van de tekst van 
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 kan men zich echter afvragen of een tij-
delijke stillegging van activiteiten, bijvoorbeeld indien de vennootschap tijdelijk in moei-
lijkheden verkeert, niet leidt tot het vervallen van de verliezen. De wettelijke toets is 
immers of de op het tijdstip van de wijziging van het uiteindelijke belang aanwezige werk-
zaamheden zijn afgenomen tot minder dan 30% van de werkzaamheden bij het begin van 
het oudste verliesjaar. Dit lijkt een objectieve toets te zijn. Dit zou betekenen dat, als de 
werkzaamheden tijdelijk (volledig) zijn stilgelegd en zich gedurende deze periode een 
belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam voordoet, de ver-
liezen niet meer verrekenbaar zijn. En dit, terwijl de nieuwe aandeelhouder(s) wellicht de 
vennootschap kochten om de oude bestaande activiteiten weer nieuw leven in te bla-
zen.720

Toch lijkt een meer subjectieve toets ten aanzien van de beoordeling of sprake is van een 
duurzame inkrimping van de werkzaamheden tot minder dan 30% van de oorspronkelijke 
werkzaamheden verdedigbaar, indien men zou kijken naar zowel de aard als de omvang 
van de werkzaamheden. Op basis van de objectieve toets zou men dan wellicht tot de con-
clusie kunnen komen dat sprake is van een duurzame inkrimping, maar omdat het (sub-
jectieve) voornemen bestaat om de activiteiten voort te zetten, zouden de verliezen niet 
komen te vervallen. Of deze subjectieve toets volgt uit art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, 
Wet VPB 1969 is echter niet geheel duidelijk. In het licht van de ‘animus compensandi’ 
(zie paragraaf 4.4.2.4 hiervóór) die zoals vermeld niet van toepassing is op art. 20a 
Wet VPB 1969 ligt een subjectieve benadering echter niet voor de hand. Zie tevens para-
graaf 5.5.4 hierna.
Overigens rijst de vraag hoe de activiteitentoets nu praktisch gezien dient te worden uit-
gevoerd. Weliswaar is tijdens de parlementaire behandeling opgemerkt dat de activitei-
tentoets een feitelijke toets is, maar afgevraagd kan worden hoe in dit kader dient te wor-
den omgegaan met bijvoorbeeld de omzet als een van de onderdelen van deze feitelijke 
toets. Indien bijvoorbeeld de werkzaamheden van een verliesvennootschap (met een 
boekjaar gelijk aan het kalenderjaar) op 30 november in enig jaar zijn gestaakt en op 
1 december van dat jaar een aandelenoverdracht plaatsvindt, dan kan men de activiteiten-
toets ten aanzien van de factor omzet op twee manieren toepassen. In de eerste plaats kan 
gekeken worden naar de omzet direct voorafgaande aan de aandelenoverdracht waarbij 

717 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4223. Hierbij wijst de staatssecretaris van 
Financiën nog op de activiteitencompartimentering van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 dat de 
mogelijkheid biedt om bij een afname van de werkzaamheden met meer dan 70% de verliezen 
nog te verrekenen met de winsten van de voortgezette activiteiten.

718 In het voorbeeld van de scheepswerf werden de activiteiten van de scheepswerf niet stilgelegd, 
maar was sprake van een schommeling in de omvang van de activiteiten.

719 Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30. Dit standpunt is in lijn met de jurisprudentie voor 
de inkomstenbelasting over de vraag of sprake is van een staking bij een tijdelijke stilleging van 
de werkzaamheden. Zie M.A. Wisselink, J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatie-
winst, FM 1, 7e geheel herziene druk, Kluwer, Deventer 1994., p. 12 en de aldaar genoemde juris-
prudentie.

720 Zie bijvoorbeeld HR 29 november 1978, nr. 18.945, BNB 1979/57, in welk arrest (dat ging over de 
toepassing van de vervangingsreserve (thans herinvesteringsreserve)) bij een vennootschap 
waarin bedrijfsactiviteiten en personeel ontbraken, maar niettemin het voornemen bestond om 
de voorheen gedreven onderneming voort te zetten. Hierdoor was geen sprake van een staking 
van een onderneming, maar van het tijdelijk stilleggen ervan.
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de omzet met betrekking tot de gestaakte activiteiten dient te worden geëlimineerd. In 
het hiervóór genoemde voorbeeld zal dit wellicht niet zo’n probleem zijn, maar ik kan mij 
voorstellen dat zich praktijksituaties kunnen voordoen, waarbij een dergelijke eliminatie 
van de omzet nog niet zo eenvoudig is. In de tweede plaats kan worden gekeken naar de 
werkelijk gerealiseerde omzet van het desbetreffende boekjaar, waarbij alsdan over de 
maand december geen omzet meer zal zijn gerealiseerd. De omzet van de maand decem-
ber zal hierbij overigens überhaupt niet meer in ogenschouw mogen worden genomen, 
omdat het gaat om de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan het 
moment van de aandeelhouderswijziging. Maar hoe zit het met de omzet met betrekking 
tot de werkzaamheden die op 30 november zijn gestaakt? Indien deze omzet wel meetelt 
voor de activiteitentoets is het zeer goed denkbaar dat alsnog aan de activiteitentoets is 
voldaan. Maar dit lijkt mij niet de bedoeling van de activiteitentoets. De eerste benadering 
is naar mijn mening evident in lijn met doel en strekking van de activiteitentoets en de 
tweede benadering niet. Opnieuw lijkt er dan weer enig kunst- en vliegwerk noodzakelijk 
om tot de beoogde ‘doel-en-strekking’-benadering te komen. In dit voorbeeld zullen de 
overige genoemde factoren die van belang zijn voor de activiteitentoets dan uitkomst 
moeten bieden, al dan niet in combinatie met een verzoek om zekerheid op grond van 
art. 20a, lid 10, onderdeel c, Wet VPB 1969.

5.5.3.2 Aard én omvang van de werkzaamheden van belang?
Letterlijke lezing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 leidt tot de conclusie dat het slechts gaat om de omvang 
van de werkzaamheden en niet om de aard ervan. Dit zou betekenen dat het vierde lid 
niet van toepassing zou zijn als de omvang van de werkzaamheden niet met 70% is afge-
nomen, maar de aard van de werkzaamheden volledig zou zijn gewijzigd. In dat geval is 
sprake van een changement van activiteiten.721 Bij de toelichting van de activiteitentoets 
en de inkrimpingstoets is vermeld dat bij de beoordeling van de omvang van de werkzaam-
heden verschillende factoren een rol kunnen spelen, zoals de personeelsbezetting, de 
omzet en de bezittingen, waarbij tevens de specifieke bedrijfstak van belang kan zijn. 
Impliciet lijkt hieruit af te leiden dat een wijziging van de aard van de activiteiten ook 
leidt tot het vervallen van de verliezen, omdat alsdan ook andere factoren van belang kun-
nen zijn voor de beoordeling van de omvang van de activiteiten. Wanneer men van een 
arbeidsintensief bedrijf over zou gaan naar een kapitaalintensief bedrijf, zullen blijkens 
de hiervoor gememoreerde toelichting andere factoren een rol spelen bij het bepalen van 
de omvang van de werkzaamheden. De vergelijking van de omvang van de werkzaamhe-
den met het oudste verliesjaar lijkt dan een vergelijking tussen appels en peren te zijn 
geworden. Daarnaast sprak de oorspronkelijke tekst van de activiteitentoets over het aan-
vangen of verwerven van ‘andersoortige activiteiten’, waardoor een vorm van activiteiten-
compartimentering noodzakelijk was.722

In het kader van het hierna te bespreken art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 heeft de staatsse-
cretaris van Financiën wel expliciet opgemerkt dat zowel de aard als de omvang van de 

721 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 leidde een changement van de activiteiten overigens niet 
tot een ‘staking’ van de onderneming. Kamerstukken II, 1968-1969, 6000, nr. 22, p. 30. Zie ook 
paragraaf 5.5.3.3 en 5.5.3.4 hierna.

722 Zie paragraaf 4.4.2.1 hiervóór. Deze oorspronkelijke tekst is nadien om andere redenen komen te 
vervallen, namelijk omdat verliesvennootschappen die ondernemingsactiviteiten verrichtten 
met activa die tevens als beleggingsobject konden worden verhandeld niet onder het toepassings-
bereik van deze bepaling vielen. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 15. Tevens kan 
gewezen worden op de nota naar aanleiding van het verslag waarin de leden van de fracties van 
de CDA en D66 de vraag hebben gesteld of de beperking van de verliesverrekening pas aan de orde 
zou moeten zijn indien de onderneming in aard of omvang substantieel verandert en deze wijzi-
ging op of rond het tijdstip van de aandeelhouderswisseling heeft plaatsgevonden. De staatssecre-
taris antwoordt hierop dat hij bereid is te bezien of de reparatiemaatregel verder kan worden toe-
gespitst. Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 40.
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werkzaamheden van belang zijn.723 Hoewel deze opmerking aan duidelijkheid niets te 
wensen overlaat, is de daaropvolgende zin van de staatssecretaris ronduit verwarrend. De 
staatssecretaris merkt namelijk op dat dit de handel in verliesvennootschappen voorkomt 
doordat de aandelen van een bijna lege verliesvennootschap worden verkocht aan de 
nieuwe aandeelhouder die vervolgens in de vennootschap nieuwe soortgelijke activiteiten 
start. Het komt mij voor dat met de toevoeging dat zowel de aard als de omvang van de 
activiteiten van belang zijn voorkomen wordt dat nieuwe aandeelhouders activiteiten 
gaat ontplooien die nu juist andersoortig zijn dan de oorspronkelijke activiteiten van de 
verliesvennootschap, terwijl deze oorspronkelijke activiteiten ook overigens met meer 
dan 70% zijn ingekrompen. Ten aanzien van soortgelijke activiteiten geldt nu juist dat ver-
liezen uit de jaren voor de belangrijke aandeelhouderswijziging weer wél verrekenbaar 
zijn, mits deze activiteiten niet opnieuw door de nieuwe aandeelhouders zijn opgestart, 
dan wel in (directe) samenhang met de belangrijke aandeelhouderswijziging zijn opge-
start (zie art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969).
In de parlementaire geschiedenis is voorts opgemerkt dat de activiteitentoets in samen-
hang met het negende (thans elfde) lid moet worden bezien. Op basis van deze opmerking 
zou men tot de conclusie kunnen komen dat voor de activiteitentoets van art. 20a, lid 4, 
Wet VPB 1969 zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. Dit 
is dus een aanscherping ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Op basis van 
hetgeen hiervoor is opgemerkt, lijkt mij deze lezing de meest waarschijnlijke, maar het 
ware duidelijker geweest als dit expliciet in de wettekst was opgenomen. Nu dient men 
op basis van de toelichting tot een uitleg te komen die in lijn lijkt te zijn met doel en strek-
king van de bepaling, terwijl deze uitleg niet uit de wettekst volgt. Sterker nog: de wet-
tekst vermeldt expliciet dat het slechts gaat om een toets van de omvang van de werk-
zaamheden. De vraag rijst dan ook of een rechter (opnieuw) bereid zal zijn art. 20a 
Wet VPB 1969 naar doel en strekking uit te leggen, terwijl voor beide lezingen wel iets te 
zeggen valt. Het verschil in uitkomst kan worden geïllustreerd aan de hand van het vol-
gende voorbeeld.

Voorbeeld
Twee enthousiaste jonge ondernemers besluiten een bv op te richten, waarin zij 
een koeriersbedrijf starten. De bv maakt in de eerste drie jaren slechts verlie-
zen,724 waarna wordt besloten om een geheel andere koers te gaan varen. De 
twee ondernemers besluiten om een netwerksite op internet te gaan opzetten. 
Hoewel in het eerste jaar van deze nieuwe activiteiten (jaar 4) nog een verlies 
wordt gemaakt vanwege enkele noodzakelijke investeringen, zijn de verwach-
tingen hoopvol. Er worden in de toekomst (aanzienlijke) winsten verwacht. De 
winstprognoses leiden ertoe dat een groot internetbedrijf belangstelling toont 
om de aandelen in de verliesvennootschap over te nemen. In jaar 5 worden de 
aandelen verkocht aan dit bedrijf. Zijn de verliezen uit de periode voor de 
belangrijke aandeelhouderswisseling voorwaarts verrekenbaar?

Er is sprake van een belangrijke aandeelhouderswijziging, waardoor de verliezen van 
jaar 1 t/m 4, eventueel aangevuld met een verlies uit periode 1 in jaar 5, in beginsel niet 
voorwaarts verrekenbaar zijn. Aan de beleggingstoets lijkt te zijn voldaan, waardoor nog 
slechts hoeft te worden beoordeeld of aan de activiteitentoets is voldaan.725 Hiertoe die-
nen de werkzaamheden in het oudste verliesjaar te worden beoordeeld ten opzichte van 

723 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemerspakket 2001, Kamerstuk-
ken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5.

724 Gemakshalve laat ik in dit voorbeeld de regeling ten aanzien van aanloopverliezen zoals opgeno-
men in art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 buiten beschouwing.

725 Ik laat de toepassing van de inkrimpingstoets in dit voorbeeld buiten beschouwing. Tevens ga ik 
ervan uit dat de nieuwe werkzaamheden niet in samenhang met de belangrijke aandeelhouders-
wijziging zijn aangevangen, zodat art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 toepassing mist.
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het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderwijziging. Er zijn twee 
lezingen mogelijk.
Op basis van de eerste lezing wordt alleen de omvang van de werkzaamheden voor de toe-
passing van de activiteitentoets betrokken. Op basis van deze toets zou men tot de conclu-
sie kunnen komen dat aan de activiteitentoets is voldaan. Dit betekent dat de verliezen 
uit de jaren voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswisseling voorwaarts verre-
kenbaar zijn met toekomstige winsten van de netwerksite, maar ook met eventuele 
andersoortige activiteiten (mits dit geen beleggingsactiviteiten zijn, zie art. 20a, lid 6, 
Wet VPB 1969). Op basis van de tweede lezing worden zowel de aard als de omvang van 
de werkzaamheden voor de toepassing van de activiteitentoets betrokken. Aangezien de 
aard van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar (jaar 1) volledig anders is dan de 
aard van de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aan-
deelhouderswijziging, is niet voldaan aan de activiteitentoets. Zoals hiervoor is geconsta-
teerd, vindt hierbij slechts een beoordeling plaats van de werkzaamheden in het oudste 
verliesjaar ten opzichte van het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeel-
houderswijziging, waardoor zelfs het verlies van jaar 4 (en een eventueel verlies uit peri-
ode 1 in jaar 5) niet langer voorwaarts verrekenbaar is. In mijn optiek schiet de tweede 
lezing, indien deze juist zou zijn, zijn doel volledig voorbij. Met recht kan namelijk de 
vraag worden gesteld of sprake is van ongewenste handel in een verlieslichaam. Dit geldt 
a fortiori ten aanzien van het verlies van jaar 4 en periode 1 van jaar 5, aangezien deze ver-
liezen zijn behaald met activiteiten (zijnde niet-beleggingsactiviteiten) die worden voort-
gezet door de nieuwe aandeelhouder. Een meer proportionele regeling was hier mijns 
inziens op zijn plaats geweest. Op de vraag of in dit voorbeeld nog een beroep zou kunnen 
worden gedaan op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 ga ik in paragraaf 5.5.5 nader in.
Tot slot kan ten aanzien van de activiteitentoets nog het volgende worden opgemerkt. Op 
basis van doel en strekking van de activiteitentoets zou men in mijn optiek verwachten 
dat een changement van de activiteiten wel degelijk leidt tot het vervallen van de verlie-
zen. In dit kader zou wellicht aansluiting kunnen worden gezocht bij de voor de herinves-
teringsreserve ontwikkelde jurisprudentie inzake de vraag wanneer sprake is van een sta-
king. Zo volgt bijvoorbeeld uit HR 19 maart 2010, nr. 08/02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/
214, V-N 2010/15.19 dat de ‘identiteit’ van de onderneming hetzelfde dient te blijven om 
niet te concluderen tot staking. Dit zou het geval zijn indien de onderneming economisch 
qua aard, omvang en winstcapaciteit dezelfde is gebleven. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op 
terug.

5.5.3.3 Werkzaamheden die zijn aangevangen in samenhang met een wijziging van het 
uiteindelijke belang

Art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 bepaalt dat voor de toepassing van het vierde lid werkzaam-
heden die in samenhang met de in het eerste lid bedoelde wijziging van het uiteindelijke 
belang zijn aangevangen, buiten beschouwing blijven. Het is hierbij niet relevant onder 
welke aandeelhouder de werkzaamheden zijn aangevangen. Dit vijfde lid is eerst met 
ingang van 1 januari 2002 in art. 20a Wet VPB 1969 opgenomen en betreft in feite een 
voortzetting van de ‘directe-samenhang’- jurisprudentie zoals gewezen onder art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969.726 Voor 1 januari 2002 werkte art. 20a Wet VPB 1969 derhalve 
niet (voldoende) indien vóór de belangrijke aandeelhouderswijziging de verliesgevende 
werkzaamheden waren afgebouwd en inmiddels nieuwe activiteiten in de verliesvennoot-

726 Zie bijvoorbeeld HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130 en HR 28 november 1984, 
nr. 22.523, BNB 1985/113. Opmerkelijk genoeg spreekt de wettekst over ‘samenhang’, terwijl de 
memorie van toelichting spreekt over een ‘directe samenhang’. Of hiermee een ‘indirecte samen-
hang’, wat hieronder ook moge worden verstaan, ook onder het bereik van art. 20a, lid 5, 
Wet VPB 1969 valt, is onduidelijk.
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schap waren aangevangen. In de literatuur was veelvuldig op deze omissie gewezen.727 
Ook onder art. 20a Wet VPB 1969 leek het namelijk de bedoeling dat de in de jurispruden-
tie uitgezette lijn zou worden voortgezet, zodat het des te verwonderlijker was dat dit bij 
de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 niet in de tekst tot uitdrukking kwam. Met ingang 
van 1 januari 2002 is deze omissie dus hersteld. Volgens de memorie van toelichting gaat 
het om de activiteiten die een lege verliesvennootschap overneemt van een andere ven-
nootschap die vervolgens alle aandelen in de verliesvennootschap verwerft. Deze overge-
nomen activiteiten tellen niet mee bij de vraag of sprake is van een belangrijke inkrim-
ping.728 Het gevolg van de toepassing van het vijfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 voor de 
toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van het vierde lid is dat het per-
soneel, de omzet en de activa die samenhangen met deze werkzaamheden samenhangen 
buiten beschouwing blijven. Dit zal in de praktijk niet altijd een eenvoudige opgave 
zijn.729

Aanvankelijk zag het vijfde lid overigens slechts op de toepassing van de activiteitentoets 
en de inkrimpingstoets.730 Als gevolg van de invoering van de Technische Herstelwet 2005 
verwijst het vijfde lid echter nog slechts naar het vierde lid. Dit impliceert dat het vijfde 
lid ook van toepassing zou zijn op de beleggingstoets, terwijl ontegenzeggelijk sprake is 
van een aanscherping van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets en niet van de 
beleggingstoets. De memorie van toelichting bij de Technische Herstelwet 2005 vermeldt 
in dit kader dat een onjuiste verwijzing wordt hersteld.731 Wanneer het vijfde lid echter 
ook van toepassing zou zijn op de beleggingstoets, dan betekent dit dat de werkzaamhe-
den (inclusief de daarbij behorende bezittingen) die in directe samenhang met de belang-
rijke aandeelhouderswijziging zijn aangevangen ook voor de toepassing van de beleg-
gingstoets buiten toepassing blijven. Dit is van belang, omdat bij het niet voldoen aan de 
beleggingstoets ook geen beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld art. 20a, lid 11, 
Wet VPB 1969. De verbazing is dan ook groot wanneer men bedenkt dat deze uitbreiding 
van het toepassingsbereik van art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 zonder nadere toelichting als 
een technische wetswijziging is doorgevoerd, waarbij geen inhoudelijke wijzigingen zijn 
beoogd.

5.5.3.4 Uitzondering voor recent gestarte of verworven werkzaamheden
Lid 7 van art. 20a Wet VPB 1969 bevat een uitzondering op de ‘duurzame inkrimpings’-
voorwaarde van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 voor recent gestarte of 
verworven werkzaamheden. Indien de omvangrijkste werkzaamheid van de belasting-
plichtige van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, in dat jaar 
of in een van de drie daaraan voorafgaande jaren732 is aangevangen of verworven, wordt 
voor de toepassing van lid 4, onderdelen a en b, van art. 20a Wet VPB 1969 voor het oudste 
jaar gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de wijziging nog niet volledig is ver-

727 Zie bijvoorbeeld J.H. Bijl en J.F.C. Smeets, ‘De nieuwe regeling inzake afgewaardeerde vorderingen 
en handel in verliesvennootschappen’, MBB 2001 nr. 2, p. 52; Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van 
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 en Chr. Spanjersberg en 
A.P.J.D. Rambhadjan, ‘De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe toetsen’, 
WFR 2001/738.

728 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 34. Het wekt geen verbazing dat de memorie van 
toelichting sprak van een verduidelijking van de wettekst in plaats van een omissie.

729 Impliciet lijkt uit art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 te kunnen worden afgeleid dat voor de toepassing 
van het vierde lid zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. Indien 
immers slechts de omvang van de werkzaamheden van belang zou zijn, zou het vijfde lid slechts 
hoeven te zien op de oorspronkelijke gestaakte werkzaamheden. Andersoortige werkzaamheden 
zouden bij een toets naar de aard en omvang immers reeds buiten beschouwing blijven.

730 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 1-2, p. 11. Art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 verwees hierbij 
naar de (tevens in dat wetsvoorstel vernummerde) onderdelen a en b van lid 4 (i.e. de activiteiten-
toets en de inkrimpingstoets).

731 Kamerstukken II, 2004-2005, 30 200, nr. 3, p. 8.
732 Opnieuw gaat het hier mijns inziens om boekjaren.
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rekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was.733 De achterliggende 
gedachte van deze bepaling is dat bij recent aangevangen of verworven werkzaamheden 
in dat geval de werkzaamheden in het oudste verliesjaar verhoudingsgewijs vaak nog 
gering zullen zijn en het oudste verliesjaar daarom (bezien vanuit de positie van de wet-
gever) minder geschikt is als vergelijkingsbasis. Met name kan hierbij worden gedacht aan 
situaties waarin een nieuwe onderneming wordt gestart die aanvankelijk veelbelovend is, 
waardoor de werkzaamheden aanzienlijk worden uitgebreid, maar die later aanzienlijk 
wordt ingekrompen vanwege de toenemende verliezen en vervolgens wordt verkocht.734 
Het zevende lid is daarmee een aanscherping ten opzichte van art. 20a, lid 4, onderdelen a 
en b, Wet VPB 1969, omdat in beginsel sneller zal zijn voldaan aan de voorwaarde dat de 
werkzaamheden met meer dan 70% zijn ingekrompen, terwijl dit in vergelijking met het 
oudste jaar (nog) niet het geval was.735

Art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 is eveneens van toepassing indien de werkzaamheden zijn 
verworven in het oudste verliesjaar dan wel in één van de drie daaraan voorafgaande 
jaren. Deze verwerving kan op meerdere manieren plaatsvinden, zoals een activa/passiva-
transactie, maar ook in het kader van een bedrijfsfusie of een juridische fusie.736 Ook bij 
een dergelijke verwerving blijven deze werkzaamheden voor de toepassing van het vierde 
lid buiten beschouwing.
Evenals het vijfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 zag het oorspronkelijke zevende lid 
slechts op de toepassing van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets.737 Als gevolg van 
de invoering van de Technische Herstelwet 2005 is het zevende lid echter van toepassing 
op het gehele vierde lid, derhalve ook ten aanzien van de beleggingstoets. Opnieuw is ech-
ter geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar wordt een onjuiste verwijzing hersteld.738 
Wanneer de beleggingstoets zou moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het 
zevende lid, dan zou dit betekenen dat bij recent aangevangen of verworven werkzaam-
heden de beleggingstoets dient te worden toegepast ten aanzien van het oudste verliesjaar 
of de drie daaraan voorafgaande jaren waarin de omvang van de werkzaamheden het 
grootst was. Dit lijkt mij in strijd met de bedoeling van de beleggingstoets.

5.5.3.5 Duurzame inkrimping bij eindiging van de subjectieve belastingplicht
Bij een duurzame inkrimping van de werkzaamheden van een lichaam kan een einde 
komen aan zijn subjectieve belastingplicht. Dit is het geval bij de lichamen van art. 2, 
lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969, zoals een vereniging of stichting, indien de werkzaam-
heden van dit lichaam op grond waarvan zij in de belastingplicht wordt betrokken, wor-
den beëindigd. Wanneer een dergelijk lichaam na verloop van tijd weer zodanige nieuwe 
activiteiten entameert dat het weer subjectief belastingplichtig wordt, dan brengt dit in 

733 Ook hier spreekt de wettekst van de ‘omvangrijkste werkzaamheid’ en van de ‘omvang’ van de 
werkzaamheden, hetgeen weer een argument is dat slechts de omvang van de werkzaamheden 
van belang is.

734 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17-18.
735 Zie voor een andersluidende visie Kavelaars die art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 als een versoepeling 

van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 bestempelt, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- 
en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286. Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De 
beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/729 alsmede het 
aldaar opgenomen voorbeeld. Zie tevens Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, 
p. 4224, waaruit blijkt dat het zevende lid nu juist dient om een in de praktijk geregeld voorko-
mende situatie waarin handel in verliezen aan de orde kan komen, te treffen, namelijk onderne-
mingen die nooit uit de aanloopverliezen komen. In het oudste jaar zijn dan nog nauwelijks acti-
viteiten aanwezig. Vervolgens worden de activiteiten sterk uitgebreid. Desondanks loopt het 
bedrijf nog steeds niet goed. Daarna vindt een zodanige inkrimping plaats dat ten tijde van de 
aandeelhouderswisseling weinig activiteiten resteren. Zonder het bepaalde in art. 20a, lid 7, 
Wet VPB 1969 zou in deze situatie verliesverrekening mogelijk blijven, terwijl volgens de staats-
secretaris van Financiën duidelijk sprake is van handel in een verliesvennootschap.

736 Een verkrijging onder algemene titel in het kader van een juridische fusie is mijns inziens even-
eens aan te merken als een verwerving.

737 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 1-2, p. 11.
738 Kamerstukken II, 2004-2005, 30 200, nr. 3, p. 8.
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beginsel mee dat eventueel onverrekende verliezen van de ‘oude’ beëindigde activiteiten/
onderneming kunnen worden verrekend met de winsten van de nieuwe activiteiten/ 
onderneming.739 Art. 20a Wet VPB 1969 kan in dat geval een rol spelen als in de periode 
waarin het lichaam niet subjectief belastingplichtig was, het uiteindelijke belang in het 
lichaam is gewijzigd. Dit kan zich alleen voordoen bij lichamen van het ‘verenigingstype’, 
dat leden als deelgerechtigden kent. Voor lichamen van het ‘stichtingstype’ is dit niet wel 
denkbaar, aangezien een stichting geen deelgerechtigden heeft, zodat het uiteindelijke 
belang in een stichting niet kan worden gewijzigd. Iets soortgelijks doet zich overigens 
voor als lichamen na eerst subjectief belastingplichtig te zijn geweest voortaan een sub-
jectieve vrijstelling ex art. 5, 6 of 6a Wet VPB 1969 deelachtig worden. Ook dan eindigt de 
subjectieve belastingplicht immers die later weer kan ‘herleven’ zodra niet langer aan de 
vereisten voor de subjectieve vrijstelling wordt voldaan.

5.5.4 De inkrimpingstoets

Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 spreekt over het bestaan van een voornemen 
ten tijde van de belangrijke wijziging van het uiteindelijke belang in het verlieslichaam. 
Er moet met andere woorden ten tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling een 
oogmerk bestaan om de werkzaamheden binnen een periode van drie jaren te laten 
inkrimpen tot minder dan 30%. Het bijzondere van dit oogmerkvereiste is dat op grond 
van een letterlijke lezing niet relevant is óf de werkzaamheden binnen drie jaren na de 
belangrijke aandeelhouderswisseling voor meer dan 70% zijn ingekrompen, doch enkel 
dat hiertoe op het moment van de aandeelhouderswisseling het voornemen bestond.740 
Alleen dan lijkt de inkrimpingstoets van toepassing. Uiteraard zal het feit dat de werk-
zaamheden binnen drie jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling feitelijk zijn 
ingekrompen wel terugwijzen naar het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling en moet de belastingplichtige aannemelijk maken (zie tevens paragraaf 5.7.1.3 
hierna) dat op dit tijdstip niet het voornemen tot de inkrimping bestond. Dit zal over het 
algemeen geen eenvoudige bewijslast zijn, maar kan zich bijvoorbeeld voordoen als door 
externe omstandigheden plotseling de afzetmarkt wegvalt of zich een onvoorziene cala-
miteit voordoet. Wanneer het voornemen tot inkrimping niet aanwezig is, dan zijn de ver-
liezen van vóór de belangrijke aandeelhouderswisseling verrekenbaar met alle winsten 
die na de belangrijke aandeelhouderswisseling worden behaald, en dus ook als de werk-
zaamheden feitelijk binnen drie jaren na de aandeelhouderswisseling voor meer dan 70% 
zijn ingekrompen.741 Letterlijke toepassing van het oogmerkvereiste van onderdeel b van 
art. 20a Wet VPB 1969 leidt er overigens toe dat de verliezen komen te vervallen als de 
belastingplichtige tijde van de belangrijke aandeelhouderswisseling weliswaar het voor-
nemen heeft om binnen drie jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling de werk-
zaamheden voor meer dan 70% in te krimpen, maar dit voornemen om welke reden dan 
ook niet uitvoert. Dit, terwijl de verliesvennootschap haar activiteiten ongewijzigd voort-
zet.742 Naar mijn mening schiet art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 zijn doel hier 
dan ook voorbij. In een dergelijke situatie rest de belastingplichtige weliswaar nog een 
beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969, waardoor de verliezen alsnog verrekenbaar zijn, 
maar er zijn wel twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats is voor een succesvol 
beroep op het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 een verzoek aan de inspecteur noodza-

739 Uiteraard voor zover passend binnen de wettelijke termijnen van art. 20 Wet VPB 1969.
740 Kavelaars lijkt overigens een andere mening toegedaan. P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herin-

vesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 291-292.
741 Vgl. bijvoorbeeld HR 28 april 1993, nr. 28.292, BNB 1993/212, in welk arrest kwam vast te staan 

dat de overdracht van de aandelen niet had plaatsgevonden in directe samenhang met de staking 
van de onderneming. Vgl. tevens HR 20 november 1996, nr. 31.430, BNB 1997/22.

742 Vgl. hetgeen hiervóór in paragraaf 4.4.2.4 is opgemerkt ten aanzien van de animus compensandi. 
Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt dan onvermijdbaar. Het lijkt daarbij lastig te bewijzen 
dat een vennootschap een voornemen heeft tot een duurzame inkrimping van meer dan 70%, ter-
wijl dit feitelijk niet gebeurt.
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kelijk. Tegen de afwijzing van een dergelijk verzoek staan in beginsel geen rechtsmidde-
len open (zie paragraaf 5.7.3 hierna). In de tweede plaats geldt bij een beroep op art. 20a, 
lid 11, Wet VPB 1969 dat de verliezen slechts verrekenbaar zijn met belastbare winsten en 
binnenlandse inkomens voor zover deze winsten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden 
die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging van het uiteindelijke 
belang als bedoeld in het eerste lid. Dit betekent een beperking van de mogelijkheden tot 
verliesverrekening, aangezien de resultaten van andersoortige werkzaamheden niet voor 
verrekening in aanmerking komen.
In het verlengde van het vorenstaande kan dan ook worden afgevraagd of het moet gaan 
om een subjectief of objectief oogmerk tot inkrimping. Noch de wettekst noch de toelich-
ting geven hier expliciet uitsluitsel over. Wel is in paragraaf 4.4.2.4 hiervóór aangegeven 
dat tijdens de parlementaire behandeling van art. 20a Wet VPB 1969 is gezegd dat voor de 
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 de ‘animus compensandi’ niet is vereist. In lijn met 
deze gedachte ligt het dan voor de hand dat het voor de toepassing van art. 20a, lid 4, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 moet gaan om een objectief oogmerk.
Toch zou art. art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 naar mening moeten voorzien in 
een tegenbewijsmogelijkheid. De bepaling had bijvoorbeeld een duurzame inkrimping 
van meer dan 70% binnen drie jaren na de wijziging van het uiteindelijke belang als een 
fictief voornemen tot inkrimping kunnen bestempelen, tenzij de belastingplichtige aan-
nemelijk zou hebben gemaakt dat dit voornemen ten tijde van de wijziging van het uit-
eindelijke belang niet aanwezig was.743 Daarmee zou recht worden gedaan aan bonafide 
situaties waarbij wellicht een voornemen tot inkrimping bestond, maar op basis van de 
feitelijke gang van zaken redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat geen sprake is van 
ongewenste handel in een verlieslichaam.744 Hiermee rijst de vraag of de activiteitentoets 
en de inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 in combinatie 
met art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 niet op eenvoudiger wijze hadden kunnen wor-
den vormgegeven met inachtneming van de ‘directe-samenhang’-jurisprudentie.745 Ik 
kom hier in hoofdstuk 7 nog op terug.

5.5.5 Activiteitencompartimentering

Lid 11 van art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt dat, indien niet is voldaan aan de voorwaarden 
van lid 4, onderdelen a en b van art. 20a Wet VPB 1969, maar wel aan de voorwaarde van 
de aanhef van lid 4 (de beleggingstoets), op verzoek van de belastingplichtige verliezen 
toch voorwaarts verrekenbaar zijn met belastbare winsten onderscheidenlijk binnen-
landse746 inkomens voor zover die winsten of inkomens zijn toe te rekenen aan de werk-
zaamheden die reeds aanwezig waren direct voorafgaande aan de wijziging van het uit-
eindelijke belang als bedoeld in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Dit lid bevat dus een tege-
moetkoming voor de situatie waarin de inkrimping meer bedraagt dan 70%. Voorwaartse 
verrekening van verliezen blijft dan toch mogelijk met de winsten voor zover die uit de 
voortgezette activiteiten worden behaald. De verliezen kunnen niet worden verrekend 
met winsten die met de nieuwe activiteiten worden behaald, aangezien in zoverre dan de 
handel in verlieslichamen zou worden toegestaan.

743 Naar analogie van de termijn van drie jaar zoals opgenomen in art. 14, lid 4 en art. 14a, lid 6, 
Wet VPB 1969.

744 Jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969 
is overigens zeer schaars dan wel non-existent, hetgeen erop zou kunnen duiden dat inspecteurs 
zich soepel opstellen ten aanzien van de toepassing van deze toetsen. In gelijke zin E.J.W. 
Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 1969): ver-
eenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.

745 In gelijke zin E.J.W. Heithuis, De handel in verlies- en herinvesteringsreservelichamen, FM 98, 1e druk, 
Kluwer, Deventer 2002, p. 70.

746 Opnieuw is bedoeld Nederlandse inkomens.
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De belangrijkste voorwaarde voor het kunnen toepassen van deze vorm van activiteiten-
compartimentering747 is dat in elk geval dient te zijn voldaan aan de beleggingstoets van 
lid 4, aanhef, van art. 20a Wet VPB 1969. De bezittingen van de belastingplichtige mogen 
in het verliesjaar dus niet voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen.748 Deze vorm van 
activiteitencompartimentering is in zoverre bijzonder, omdat de staatssecretaris van 
Financiën dit nog nadrukkelijk in het nader rapport had afgewezen als vanuit praktisch 
oogpunt te bezwaarlijk.749

Een andere voorwaarde voor het kunnen toepassen van de activiteitencompartimentering 
van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 is dat de belastingplichtige een verzoek om toepassing 
van deze regeling dient in te dienen. Onduidelijk is wanneer dit verzoek uiterlijk moet 
worden ingediend, maar het komt mij voor dat dit verzoek dient te worden ingediend 
vóór de definitieve aanslag over het winstjaar waarmee de belastingplichtige dit verlies 
wenst te verrekenen is vastgesteld. Opmerkelijk genoeg staan tegen de afwijzing van dit 
verzoek geen rechtsmiddelen open, noch kan een verzoek om zekerheid worden inge-
diend op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.750

Zoals hiervoor reeds is geconstateerd (zie paragraaf 5.5.2), vindt ten aanzien van de activi-
teitentoets en de inkrimpingstoets slechts een eenmalige toets plaats, namelijk de toets 
van de omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar ten opzichte van de 
omvang van de werkzaamheden op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke 
aandeelhouderswijziging (dan wel ten tijde van de belangrijke aandeelhouderswijziging 
voor wat betreft de inkrimpingstoets). Dit betekent dat de omvang van de werkzaamhe-
den in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of voldaan is aan de activiteiten-
toets in de overige verliesjaren die onder de ‘klem’ van de aandeelhouderstoets vallen. De 
uitkomst van de activiteitentoets van het vierde lid werkt door naar het elfde lid. Dit kan 
betekenen dat indien bijvoorbeeld niet aan de activiteitentoets is voldaan in het oudste 
verliesjaar 1, maar wel in het daarop volgende verliesjaar 2, dat ook ten aanzien van ver-
liesjaar 2 een verzoek om toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noodzakelijk is. 
Dit, terwijl de werkzaamheden in verliesjaar 2 niet drastisch zijn ingekrompen.
In de parlementaire geschiedenis is voorts opgemerkt dat voor de toepassing van het elfde 
lid zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn. De staatssecreta-
ris heeft in dit verband opgemerkt dat de handel in verliesvennootschappen voorkomt dat 
de aandelen van een bijna lege verliesvennootschap worden verkocht aan een nieuwe aan-
deelhouder die vervolgens in de vennootschap nieuwe soortgelijke activiteiten start.751 Ik 
kan de staatssecretaris hier niet in volgen. Het elfde lid ziet nu juist op het verrekenen van 
soortgelijke activiteiten, terwijl het verrekenen van winsten van andersoortige activitei-
ten wordt belet.
Het gaat mijns inziens echter nog verder. Dat de aard van de werkzaamheden van belang 
is, blijkt uit het woord ‘voorzover’. Maar ik vermag niet in te zien waarom de omvang van 
de activiteiten voor de toepassing van lid 11 nog van belang is. Aan het omvangscriterium 
van het vierde lid is nu juist niet voldaan. Met andere woorden: de activiteiten van de 
belastingplichtige zijn reeds voor meer dan 70% ingekrompen (of er bestaat een voorne-
men om dit binnen drie jaren te doen). De omvang van de werkzaamheden ten opzichte 
van het oudste verliesjaar is dus reeds bepaald en behoeft niet nog eens te worden bepaald 

747 De term ‘winstsplitsing’ vind ik in dit verband minder juist, omdat deze term reeds wordt gehan-
teerd in het kader van de bedrijfsreorganisatiefaciliteiten en de fiscale eenheid.

748 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 17-18. Kok heeft ervoor gepleit pleit om, ook als niet 
is voldaan aan de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969, de activiteitencom-
partimentering toe te passen, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de ven-
nootschapsbelasting’, WFR 2001/729. In mijn optiek is het op praktische gronden goed verdedig-
baar dat in dergelijke situaties activiteitencompartimentering is afgewezen. Zie paragraaf 5.4 
hiervóór.

749 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. A en B, p. 19 e.v.
750 Wel kan een verzoek worden ingediend dat voldaan is aan de beleggingstoets op grond van 

art. 20a, lid 10, onderdeel b, Wet VPB 1969. Zie ook paragraaf 5.7.3.
751 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4224.
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in het kader van de toepassing van het elfde lid. In mijn optiek bestaat er ook geen enkele 
belemmering voor de belastingplichtige om zijn activiteiten na de belangrijke aandeel-
houderswijziging weer uit te breiden tot bijvoorbeeld de oorspronkelijke omvang van de 
werkzaamheden zoals deze waren in het oudste verliesjaar, mits deze activiteiten naar 
hun aard maar gelijksoortig zijn met de werkzaamheden in het oudste verliesjaar. De 
omvang van de activiteiten in de jaren na de belangrijke aandeelhouderswisseling is naar 
mijn mening dan ook irrelevant.
Het vorenstaande betekent naar mijn mening ook dat ten aanzien van het hiervoor geme-
moreerde verliesjaar 2 – waarin (op zelfstandige basis) wel werd voldaan aan de activitei-
tentoets, maar omdat in jaar 1 niet aan de activiteitentoets werd voldaan, geldt dit ook 
voor het verliesjaar 2 – een verzoek om toepassing van het elfde lid dient te worden 
gedaan. Met betrekking tot het elfde lid geldt geen zelfstandige toets van de omvang van 
de werkzaamheden. Indien ten aanzien van het oudste verliesjaar niet wordt voldaan aan 
de activiteitentoets, geldt dit voor alle verliesjaren. Voor de toepassing van een succesvol 
beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 dient alsdan nog slechts te worden beoordeeld of 
in het verliesjaar is voldaan aan de beleggingstoets. De beleggingstoets geldt weer wél ten 
aanzien van elk specifiek verliesjaar. Het is hierbij overigens niet noodzakelijk om het 
desbetreffende verlies op te splitsen in een ‘beleggingsresultaat’ en een ‘niet-beleggings-
resultaat’.752 Is ten aanzien van een verliesjaar voldaan aan de beleggingstoets, dan is dit 
volledige verlies voorwaarts verrekenbaar op grond van het elfde lid, mits de activiteiten 
gelijksoortig zijn.
Ten aanzien van de beoordeling van de aard van de werkzaamheden dient naar mijn 
mening in de praktijk de nodige soepelheid te worden betracht. Het is namelijk heel goed 
denkbaar dat de belastingplichtige na de belangrijke aandeelhouderswijziging werkzaam-
heden gaat ontplooien die weliswaar niet een-op-een als gelijksoortig zijn aan te merken, 
maar in een ruimer kader wel als gelijksoortig kunnen worden beschouwd. Ik denk hier-
bij bijvoorbeeld aan het internetbedrijf dat internetdiensten aanbiedt via de (tele-
foon)kabel. Als gevolg van hevige concurrentie en de opkomst van de glasvezelkabel ziet 
de belastingplichtige zich genoodzaakt om de activiteiten drastisch in te krimpen. Een 
succesvolle speler op het gebied van de glasvezeltechnologie ziet echter nog wel mogelijk-
heden ten aanzien van de vennootschap en de daarbij behorende activa en het personeel. 
Na de overname wordt besloten om de glasvezeltechnologie ook in deze vennootschap te 
gaan exploiteren. In het licht van de voortschrijdende technologie zouden deze werk-
zaamheden naar mijn mening aan te merken zijn als gelijksoortige activiteiten als de oor-
spronkelijke internetdiensten via de telefoonkabel.
Zoals vermeld beoogt art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 soelaas te bieden indien niet voldaan 
kan worden aan de voorwaarden van de activiteitentoets, maar wel aan de beleggings-
toets. Op basis van de tekst van het elfde lid gaat het hierbij om de vraag of de werkzaam-
heden van de belastingplichtige direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswij-
ziging aanwezig waren. Waarom hier is in de tekst opgenomen dat het moet gaan om 
werkzaamheden voor zover zij aanwezig zijn op het moment direct voorafgaande aan de 
belangrijke aandeelhouderswijziging is onduidelijk. In dat kader rijst de vraag of de 
‘directe-samenhang’-jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002 (opnieuw) is vastgelegd 
in art. 20a, lid 5, Wet VPB op het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is.753 
Art. 20a, lid 5, Wet VPB bepaalt immers dat voor de toepassing van art. 20a, lid 4, Wet 
VPB 1969 werkzaamheden die in directe samenhang met de belangrijke aandeelhouders-
wisseling zijn aangevangen buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Deze werk-
zaamheden dienen daarom voor de toepassing van de activiteitentoets te worden ‘wegge-
dacht’. Voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 is dit niet expliciet geregeld. 
Dit zou kunnen betekenen dat toekomstige winsten na de belangrijke aandeelhouderswij-

752 De formeelrechtelijke basis om een verlies op te splitsen in twee separate resultaten ontbreekt 
bovendien.

753 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor verliesverrekening in het jaar van de aandelenoverdracht? 
Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 november 2008, nr. 44.044’, WFR 2009/198.



214 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

ziging tevens voor verrekening in aanmerking komen met verliezen afkomstig uit jaren 
voor de belangrijke aandeelhouderswijziging voor zover deze zien op deze nieuw opge-
starte werkzaamheden.754 Deze uitleg is echter evident in strijd met doel en strekking van 
art. 20a Wet VPB 1969, waardoor ik verwacht dat een rechter hier niet in mee zal gaan. Er 
zijn echter situaties denkbaar waarbij het elfde lid zeer onbillijk kan werken.
In paragraaf 5.5.3.2 is stilgestaan bij het volgende voorbeeld. Twee enthousiaste jonge 
ondernemers besluiten een bv op te richten, waarin zij een koeriersbedrijf starten. De bv 
maakt in de eerste drie jaren slechts verliezen,755 waarna wordt besloten om een geheel 
andere koers te gaan varen. De twee ondernemers besluiten om een netwerksite op inter-
net te gaan opzetten. Hoewel in het eerste jaar van de nieuwe activiteiten (jaar 4) nog een 
verlies wordt gemaakt vanwege enkele noodzakelijke investeringen, zijn de verwachtin-
gen hoopvol. Er worden in de toekomst (aanzienlijke) winsten verwacht. De winstprogno-
ses leiden ertoe dat een groot internetbedrijf belangstelling toont om de aandelen in de 
verliesvennootschap over te nemen. In jaar 5 worden de aandelen verkocht aan dit bedrijf. 
De vraag rijst of de verliezen uit de voorgaande jaren voorwaarts verrekenbaar zijn.
Bij dit voorbeeld kwam de vraag op of een beroep op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 nog 
soelaas kon bieden, indien geconstateerd zou worden dat niet voldaan zou zijn aan de acti-
viteitentoets. Aan deze toets zou niet zijn voldaan, indien voor de toepassing van de acti-
viteitentoets ook de aard van de werkzaamheden doorslaggevend zou zijn. Op grond van 
het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 geldt echter dat de verliezen alsnog verrekenbaar 
zijn met toekomstige winsten na de belangrijke aandeelhouderswijziging voor zover de 
winsten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die reeds aanwezig waren direct vooraf-
gaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. De conclusie lijkt te zijn dat toekom-
stige winsten die worden behaald met de internetactiviteiten voor verrekening in aanmer-
king komen met de verliezen van jaar 1 tot en met jaar 4 en periode 1 van jaar 5, derhalve 
ook voor zover de verliezen betrekking hebben op de koeriersactiviteiten.756 Hoewel ik 
deze uitkomst alleszins redelijk vind, is het toch bijzonder dat hiervoor een beroep op 
art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noodzakelijk is. Dit laatste geldt uiteraard alleen indien de 
conclusie is dat voor de toepassing van het vierde lid zowel de aard als de omvang van de 
activiteiten van belang zijn. Concluderend kan worden gesteld dat voor een juiste toepas-
sing van het elfde lid van art. 20a Wet VPB 1969 nog heel wat hobbels moeten worden 
genomen.
Tot slot dient nog rekening te worden gehouden de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 per 1 januari 2011 op grond waarvan verliezen uit periode 1 van het jaar van de 
belangrijke aandeelhouderswisseling eveneens niet voorwaarts verrekenbaar zijn over 
de belangrijke aandeelhouderswisseling heen. Het resultaat uit het jaar van de belang-
rijke aandeelhouderswisseling wordt hierbij immers opgedeeld in een resultaat voor (peri-
ode 1) en een resultaat na (periode 2) de belangrijke aandeelhouderswisseling. Bobel-
dijk757 merkt op dat er bij toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 noch voor de fis-
cus noch voor de belastingplichtige een belang is om de voorgeschreven splitsing van lid 1 
toe te passen. Naar zijn mening bestaat er dan ook geen bezwaar om het resultaat naar 
tijdsgelang aan beide perioden toe te rekenen. Ik zie hier de noodzaak niet van in.758 Het 
elfde lid is immers een uitzondering op de hoofdregel. Wanneer deze uitzondering van 

754 Ik merk nogmaals op dat wel dient te zijn voldaan aan de beleggingstoets, waardoor het opstarten 
van nieuwe activiteiten geen soelaas zal bieden indien niet tevens aan de beleggingstoets wordt 
voldaan.

755 Gemakshalve laat ik in dit voorbeeld de regeling ten aanzien van aanloopverliezen zoals opgeno-
men in art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 buiten beschouwing.

756 De internetactiviteiten zijn in dit voorbeeld overigens niet in directe samenhang met de over-
dracht van de aandelen opgestart, zodat art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 niet van toepassing is. Daar-
naast is van belang dat indien de koeriersactiviteiten weer zouden worden opgestart eventuele 
winsten met betrekking tot deze activiteiten niet voor verrekening in aanmerking komen met de 
verliezen uit jaren voor de belangrijke aandeelhouderswijziging. Deze activiteiten waren immers 
niet ‘aanwezig’ op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging.

757 A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424, onderdeel 3.6.
758 Zie tevens D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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toepassing is, komt men wetssystematisch niet meer aan de splitsingsproblematiek van 
lid 1 toe.759

5.5.6 Samenloop tussen de beleggingstoets en de activiteiten- en 
inkrimpingstoetsen

Met de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets in art. 20a Wet 
VPB 1969 is beoogd een verstrakking in te voeren van het stakingsvereiste zoals dat gold 
onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Daarmee heeft de wetgever de handel in verlies-
lichamen een belangrijke slag toegebracht. Toch zijn er wellicht nog situaties denkbaar 
waarin de combinatie van de beleggingstoets en de activiteitentoets niet de beoogde wer-
king heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin een verlieslichaam nimmer 
werkzaamheden heeft verricht. In de memorie van toelichting is met betrekking tot de 
beleggingstoets opgemerkt dat de afwezigheid van enig bezit de beperking van de verlies-
verrekening niet opheft.760 In mijn optiek dient deze opmerking enigszins te worden 
genuanceerd (zie tevens paragraaf 5.4.3.2 hiervóór). De vraag rijst namelijk of de afwezig-
heid van enig bezit de verliesverrekening beperkt op grond van de beleggingstoets dan 
wel op grond van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. Dit laat zich illustreren met het 
volgende voorbeeld.

Voorbeeld
BV X is opgericht in 2006 met € 20.000 aan eigen vermogen en beschikt over 
compensabele verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008. Deze verliezen zijn 
ontstaan als gevolg van instandhoudingskosten van de vennootschap (kosten 
ter zake van de Kamer van Koophandel, de aangifte vennootschapsbelasting en 
het samenstellen van de jaarrekening). Op 1 juli 2009 vindt een belangrijke aan-
deelhouderswijziging plaats, waardoor de verliezen uit de jaren vóór 2009 in 
beginsel niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn.761

Om te beoordelen of de verliezen daadwerkelijk niet voorwaarts verrekenbaar zijn, die-
nen de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets te worden bekeken. 
Op basis van de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 mogen de bezit-
tingen van de belastingplichtige niet gedurende ten minste negen maanden grotendeels 
hebben bestaan uit beleggingen. Deze toets dient te worden toegepast ten aanzien van elk 
verliesjaar. De bezittingen van BV X bestaan in de desbetreffende verliesjaren slechts uit 
een bankrekening waaruit de instandhoudingskosten worden voldaan. In mijn optiek kan 
worden verdedigd dat deze bankrekening noodzakelijk is ter instandhouding van de ven-
nootschap en ter voldoening van de hiermee samenhangende kosten, zodat sprake is van 
bedrijfsgebonden bedrijfsmiddelen. Deze bankrekening kan niet zonder meer aan de ven-
nootschap worden onttrokken, zonder hiermee het bestaansrecht van de vennootschap 
in gevaar te brengen. Daarmee is naar mijn mening voldaan aan de beleggingstoets.
Voor de toepassing van de activiteitentoets dient een vergelijking te worden gemaakt tus-
sen de activiteiten op het moment direct voorafgaande aan de belangrijke aandeelhou-
derswijziging (i.e. direct voorafgaande aan 1 juli 2009) en de activiteiten aan het begin van 
het oudste verliesjaar (i.e. 2006). Op basis van deze toets zou tot de conclusie kunnen wor-
den gekomen dat is voldaan aan de activiteitentoets. Er is mijns inziens geen sprake van 
een inkrimping van de werkzaamheden, aangezien BV X nimmer werkzaamheden heeft 
verricht. Hetzelfde heeft in beginsel te gelden ten aanzien van de inkrimpingstoets, er 

759 A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De 
(on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR 2011/2802 lijken dezelfde mening te zijn toege-
daan.

760 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 57.
761 Ik heb hierbij bewust een voorbeeld gekozen waarbij de aandelen in het verlieslichaam voor 

1 januari 2011 worden overgedragen, zodat het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeel-
houderswisseling buiten beschouwing kan blijven.
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bestaat namelijk geen voornemen om de werkzaamheden (die er niet zijn) te laten afne-
men tot minder dan 30% van de omvang van de werkzaamheden aan het begin van het 
oudste verliesjaar. Omdat de activiteitentoets en de inkrimpingstoets moeten worden toe-
gepast ten aanzien van het oudste verliesjaar, zijn de activiteiten van BV X in de jaren 
2007 en 2008 zelfs volstrekt irrelevant.762 Op basis van het vorenstaande is mijns inziens 
de conclusie gerechtvaardigd dat de verliezen uit de jaren 2006, 2007 en 2008 in deze 
casus niet wordt beperkt door art. 20a Wet VPB 1969. Of deze verliezen daadwerkelijk ver-
rekenbaar zijn, is echter nog wel afhankelijk van de vraag of in het winstjaar is voldaan 
aan de beleggingstoets van het zesde lid. In het winstjaar kunnen echter inmiddels 
nieuwe winstgevende activiteiten zijn opgestart. Deze uitleg lijkt ook in lijn te zijn met 
doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969. De aanscherping in deze bepaling door de 
introductie van de beleggingstoets beoogde immers te voorkomen dat de bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen ook van toepassing zou zijn op beleggingsvennootschappen. 
Daar is in het onderhavige voorbeeld geen sprake van.763

5.6 OVERIGE ASPECTEN VAN ART. 20A WET VPB 1969

In deze paragraaf behandel ik enkele overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 die in 
het voorgaande nog niet aan bod zijn gekomen, behoudens de formele en Europeesrech-
telijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Deze komen in respectievelijk de 
paragrafen 5.7 en 5.8 aan de orde. In paragraaf 5.6.1 behandel ik in de samenloop met de 
houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969, terwijl de achterwaartse 
verliesverrekening bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in paragraaf 5.6.2 aan de orde 
komt. Vervolgens ga ik in paragraaf 5.6.3 op de mogelijkheid tot herwaardering van ver-
mogensbestanddelen en het laten vrijvallen van een herinvesteringsreserve op grond van 
art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 in, terwijl in paragraaf 5.6.4 de samenhang tussen art. 20a 
Wet VPB 1969 en de doorschuif- en de inhaalregeling aan de orde komt.

5.6.1 Samenloop met de houdsterverliesregeling

De regeling voor verliesverrekening bij houdster- en financieringsvennootschappen is 
opgenomen in art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969.764 Tijdens de parlementaire behandeling 
van deze regeling is de vraag opgekomen hoe de houdsterverliesregeling zich verhoudt 
met art. 20a Wet VPB 1969. Zou de wetgever niet meer beducht moeten zijn voor handel 
in houdsterverliezen dan voor het benutten van deze houdsterverliezen door de inbreng 
van nieuwe activiteiten? In dit kader kwam voorts de vraag op of het wetssystematisch 
niet juister zou zijn om de houdsterverliesregeling in art. 20a Wet VPB 1969 op te nemen? 
De staatssecretaris merkt echter op dat het bestaande art. 20a Wet VPB 1969 zich richt 
tegen de handel in verlieslichamen en daarmee ook tegen de handel in houdsterverliezen. 
De houdsterverliesregeling richt zich juist tegen het ongewenst gebruik van verliezen die 
voortvloeien uit het houden van deelnemingen, waarop art. 20a Wet VPB 1969 niet ziet.765 
Hiermee is duidelijk dat de toetsen van de houdsterverliesregeling en art. 20a Wet 
VPB 1969 zelfstandig dienen te worden toegepast. De wijziging van het uiteindelijke 
belang in een houdstervennootschap leidt daardoor in beginsel tot het vervallen van deze 
houdsterverliezen. De vraag rijst vervolgens hoe de beleggingstoets dient te worden toe-
gepast ten aanzien van een houdstervennootschap dan wel ten aanzien van een financie-
ringsvennootschap. Voor de vennootschap die zich (nagenoeg) alleen bezighoudt met het 
houden van deelnemingen dient mijns inziens worden aangesloten ten aanzien van het-

762 In gelijke zin Q.W.J.C.H. Kok, De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, 
WFR 2001/729.

763 Ook art. 20a, lid 7, Wet VPB 1969 staat mijn inziens niet in de weg aan verliesverrekening, aange-
zien er geen werkzaamheden zijn verricht.

764 Zie over deze regeling uitgebreid hoofdstuk 6 van mijn monografie De handel in verlieslichamen en 
de houdsterverliesregeling, FM 98, Kluwer, Deventer 2009.

765 Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 10, p. 8.
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geen hiervóór in paragraaf 5.4.3.3 is opgemerkt. Ook hier dient een onderscheid te wor-
den gemaakt tussen enerzijds de kwalificatie als houdstermaatschappij op grond van 
art. 20, lid 4, Wet VPB 1969, waarbij van belang kan zijn of een deelneming al dan niet 
kwalificeert als beleggingsdeelneming en anderzijds de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, 
aanhef, Wet VPB 1969. Laatstgenoemde toets dient geheel zelfstandig te worden bezien, 
waarbij een beoordeling dient plaats te vinden naar de plaats van de beleggingen in de 
onderneming.
Ten aanzien van belastingplichtigen die zich nagenoeg alleen bezighouden met het direct 
of indirect financieren van verbonden lichamen zal bij de toepassing van de beleggings-
toets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 moeten worden bepaald welke functie de 
desbetreffende groepsvorderingen vervullen in de onderneming. Ik verwijs hier kort-
heidshalve naar hetgeen in paragraaf 5.4.3.3 is opgemerkt.

5.6.2 Achterwaartse verliesverrekening

Art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 is in feite de spiegelbeeldige bepaling van art. 20a, lid 1, 2 en 
3, Wet VPB 1969 in de situatie van achterwaartse verliesverrekening.766 Art. 20a, lid 9, 
Wet VPB 1969 bevat echter een geheel zelfstandige regeling, waarbij tevens een geheel 
zelfstandig ‘stakingsvereiste’ geldt. Als gevolg van de inperking van de termijn voor ach-
terwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot één jaar is art. 20a, lid 9, Wet 
VPB 1969 dienovereenkomstig aangepast. Voor verliezen uit de jaren 2009, 2010 en 2011 
is de tekst echter aangepast in verband met de (tijdelijk) verruimde mogelijkheid van ach-
terwaartse verliesverrekening van drie jaar.767 Met betrekking tot verrekening van een 
verlies met de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse768 inkomen uit het 
voorafgaande jaar vindt art. 20a, lid 1 t/m 3, Wet VPB 1969 (lees: de aandeelhouderstoets) 
overeenkomstige toepassing. Er is dan overigens sprake van de handel in een winstli-
chaam en niet in een verlieslichaam.769 Uit de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 
per 1 januari 2011 blijkt overigens expliciet dat beoogd is de handel in winst-bv’s een halt 
toe te roepen.770

Vóór de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 heb ik betoogd dat het 
negende lid van art. 20a Wet VPB 1969 als een dode letter kon worden aangemerkt.771 In 
HR 21 november 2008, nr. 44.044772 werd namelijk bevestigd dat ten aanzien van de voor-
waartse verliesverrekening het verlies het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling niet onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 viel. In art. 20a, lid 9, 
Wet VPB 1969 werden lid 1, 2 en 3 vervolgens van overeenkomstige toepassing is ver-
klaard. Hierbij was de vraag wat onder deze overeenkomstige toepassing diende te wor-

766 De overeenkomstige toepassing van art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969 is toegevoegd bij de eerste 
nota van wijziging op de Veegwet Wet IB 2001, Kamerstukken II, 2000-2001, nr. 27 466, nr. 7, p. 5 
en 15. Op grond van de tweede volzin van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was deze bepaling ook 
van toepassing met betrekking tot achterwaartse verliesverrekening.

767 De volgende toevoeging is gemaakt in art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969: Daarbij wordt voor het in het 
eerste lid bedoelde oudste jaar gelezen het oudste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin die wij-
ziging heeft plaatsgevonden en dat valt binnen de voor de belastingplichtige geldende termijn 
voor de achterwaartse verliesverrekening, bedoeld in art. 20 Wet VPB 1969.

768 Bedoeld is wederom het Nederlandse inkomen. Ook dit is per 1 januari 2002 niet gewijzigd.
769 De NOB had in zijn commentaar verzocht om de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ten aan-

zien van achterwaartse verliesverrekening te heroverwegen. Zie onderdeel 10.8 van het NOB-com-
mentaar op het wetsvoorstel ‘Wijzigingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de 
tweede tranche van het ondernemerspakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209) van 
23 augustus 2000.

770 Zie onder meer Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 4 en A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-
bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424.

771 Zie mijn bijdragen in MBB 2008 nr. 10, p. 363 e.v., ‘Verliesverrekening rondom het jaar van aan-
delenoverdracht: kill, overkill en underkill’, in WFR 2009/198, ‘Ruim baan voor verliesverreke-
ning in het jaar van de aandelenoverdracht? Een beschouwing naar aanleiding van HR 21 novem-
ber 2008, nr. 44.044’.

772 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
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den verstaan. In de parlementaire geschiedenis is omtrent de ratio van het negende lid 
opgemerkt:

‘De maatregel van de beperking van de verliescompensatie is op grond van het zevende 
[thans negende lid, DRP] lid van overeenkomstige toepassing in de omgekeerde situatie, 
namelijk de terugwenteling van verliezen. Na een belangrijke aandeelhouderswisseling kun-
nen verliezen van dat jaar en van latere jaren in beginsel niet meer achterwaarts worden 
verrekend met de winst van de jaren vóór de aandeelhouderswisseling. (...) Of sprake is van 
een belangrijke aandeelhouderswisseling wordt bij de achterwaartse verliesverrekening 
beoordeeld door het jaar van de wijziging te vergelijken met het begin van het derde jaar 
voorafgaande aan de wijziging. Dit volgt uit de tweede volzin van het zevende lid. (...) Dit 
referentietijdstip houdt verband met de termijn van de achterwaartse verliesverreke-
ning.’773

Bovenstaande passage ziet nog op de vóór 1 januari 2007 geldende termijn van achter-
waartse verliesverrekening van drie jaar. Op basis van de huidige termijn van achter-
waartse verliesverrekening was nog slechts de vergelijking van belang tussen het jaar van 
de belangrijke aandeelhouderswijziging en het daaraan voorafgaande jaar.774 Overeen-
komstige toepassing in combinatie met HR 21 november 2008, nr. 44.044775 zou dan tot 
de gevolgtrekking leiden dat lid 9 daarmee zinledig was geworden.
In mijn monografie heb ik mij daarom hardop afgevraagd of art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 
mede in verband met de termijn voor achterwaartse verliesverrekening niet beter kon 
vervallen.776 Misbruik zou immers niet of nauwelijks meer kunnen voorkomen. De prak-
tijk bleek weerbarstiger, maar vooral ook creatiever. Belastingplichtigen (en hun advi-
seurs) bleken dankbaar gebruik te maken van het feit dat art. 20, lid 9, Wet VPB 1969 niet 
werkte in de situatie van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangrijke 
aandeelhouderswisseling. Vennootschappen die hun activa hadden verkocht en een winst 
hadden gerealiseerd werden hierbij verkocht aan een derde, die vervolgens binnen het-
zelfde jaar een aftrekpost creëerde, bijvoorbeeld als gevolg van willekeurige afschrijving. 
Ook kon de vennootschap bijvoorbeeld worden opgenomen als moedermaatschappij in 
een fiscale eenheid, waarna de verliezen van de dochtermaatschappijen vanaf het 
moment van totstandkoming van de fiscale eenheid binnen hetzelfde jaar konden worden 
verrekend.777 Uit de parlementaire behandeling valt op te maken dat het budgettaire 
belang dusdanig groot was (circa € 100 miljoen) dat een wetswijziging noodzakelijk 

773 (Eerste) nota van wijziging, Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 7. Veel meer wordt er ten aan-
zien van achterwaartse verliesverrekening en de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet opge-
merkt. In de memorie van toelichting bij art. 20, lid 5, (oud), Wet VPB 1969 werd nog opgemerkt 
dat deze bepaling tevens beoogde een dam op te werpen tegen onbedoeld gebruik van achter-
waartse verrekening van investeringsbijdragen. In algemene zin kan dan ook gesteld worden dat 
deze bepaling beoogde te voorkomen dat op ongeëigende wijze gebruik werd gemaakt van het 
‘belaste’ verleden van de vennootschap. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 305. p. 23 en 24.

774 Vorenstaande vergelijking laat zich overigens maar moeilijk lezen in art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969. 
De laatste volzin vermeldt in dit kader dat voor het oudste jaar in lid 1 moet worden gelezen het 
jaar voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswijziging. Maar dit betreft nu juist een 
winstjaar en niet het ‘oudste verliesjaar’. Dient men het eerste lid dan zo te lezen dat er sprake is 
van ‘winstverrekening’ in plaats van verliesverrekening? Op basis van de hiervoor gememoreerde 
toelichting moet men kennelijk maar begrijpen dat het slechts gaat om de vraag welke jaren met 
elkaar moeten worden vergeleken en niet om de techniek van verliesverrekening versus ‘winst-
verrekening’.

775 HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, V-N 2008/56.22.
776 D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, 

Deventer 2009, p. 103.
777 De moedermaatschappij sluit immers bij het aangaan van de fiscale eenheid haar boeken niet af.
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was.778 Hierdoor was het noodzakelijk dat art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 werd gewijzigd in 
die zin dat verliesverrekening over het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling niet langer mogelijk was.779 Het resultaat uit het jaar van de belangrijke aandeelhou-
derswisseling wordt hierbij opgesplitst in een resultaat uit de periode voor de aandeelhou-
derswisseling (periode 1) en een resultaat uit het jaar na de belangrijke aandeelhouders-
wisseling (periode 2). Een negatief resultaat wordt hierbij toegerekend aan het 
voorafgaande respectievelijk het volgende jaar. Verliesverrekening over het tijdstip van 
de belangrijke aandeelhouderswisseling heen (en vice versa) lijkt daarmee definitief een 
halt te zijn toegeworpen.780

Het is zeer opvallend dat art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 een eigen stakingsvereiste kent dat 
gebaseerd lijkt te zijn op de tekst van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Zo is een verlies 
wel achterwaarts verrekenbaar als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
a. in de tussenliggende periode zijn de werkzaamheden van de belastingplichtige niet 

nagenoeg geheel, d.w.z. voor ten minste 90%, gestaakt;781 en
b. gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het verlies is geleden en in 

het jaar waarin de belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse (lees: Neder-
landse) inkomen is behaald waarmee het verlies achterwaarts zou worden verrekend, 
bestaan de bezittingen van de belastingplichtige niet grotendeels, d.w.z. voor meer 
dan 50%, uit beleggingen. Deze beleggingstoets komt overeen met de beleggingstoets 
van art. 20a, lid 4, aanhef en lid 6, Wet VPB 1969.

Als gevolg van de wijziging van het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 
kan achterwaartse verliesverrekening overigens überhaupt niet meer plaatsvinden. Een 
verlies uit periode 2 wordt immers toegerekend aan het volgende jaar (t+1). Een eventueel 
verlies uit jaar t+1 kan vervolgens niet meer worden teruggewenteld naar een eventueel 
positief resultaat uit periode 1. De overeenkomstige toepassing van het eerste lid belet dit.
Met recht kan men zich afvragen waarom ten aanzien van voorwaartse verliesverrekening 
een andere activiteitentoets en inkrimpingstoets heeft te gelden dan het stakingsvereiste 
ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening. Over de achterliggende gedachte van 
deze uiteenlopende vereisten kan men alleen maar gissen, aangezien dit verschil in de 
parlementaire geschiedenis niet nader is gemotiveerd. Het belangrijkste verschil tussen 
beide toetsen is gelegen in de marge tussen ten minste 90% (nagenoeg geheel) van art. 20a, 
lid 9, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de duurzame inkrimping van meer dan 70% van 
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Wat betreft achterwaartse verliesverre-
kening is daarmee sprake van een versoepeling ten opzichte van voorwaartse verliesver-
rekening, omdat voor het beletten van achterwaartse verliesverrekening op grond van 
art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 een grotere inkrimping vereist is dan ten aanzien van voor-

778 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 3. Zie tevens A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt 
geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424 en A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der 
Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De (on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, 
NTFR 2010/2802.

779 Zie hiervoor uitgebreider paragraaf 5.3.
780 Mogelijkheden lijken nog wel te bestaan ten aanzien van ongerealiseerde verliezen. Zie hierover 

D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312 en mijn Opinie in NTFR, ‘Over 
handel in ongerealiseerde verliezen’, NTFR 2011/893. Zie tevens paragraaf 5.6.3.2 hierna.

781 Onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 had de Hoge Raad reeds in deze zin beslist in HR 29 janu-
ari 1997, nr. 31.847, BNB 1997/89. Als gevolg van de verkorte termijn van achterwaartse verlies-
verrekening van één jaar rijst overigens de vraag welke betekenis aan de zinsnede ‘in de tussen-
liggende periode’ moet worden toegekend. Mijns inziens kan hieronder niet anders worden ver-
staan dan de periode in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling tot aan het moment 
van deze belangrijke aandeelhouderswisseling. Het (gehele) winstjaar zelf is naar mijn mening 
niet onder de tussenliggende periode begrepen. Vanzelfsprekend bevat het stakingscriterium van 
lid 9 overigens ook geen inkrimpingstoets als opgenomen in onderdeel b van art. 20a, lid 4, 
Wet VPB 1969. Dit is logisch, aangezien achteraf geen sprake kan zijn van een voornemen tot 
inkrimping.
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waartse verliesverrekening, namelijk van 90% of meer. De andersluidende voorwaarden 
voor de achterwaartse verliesverrekening roepen toch wel de vraag op waarom ook voor 
de voorwaartse verliesverrekening niet dichter bij het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 
kon worden aangesloten. In elk geval bevreemdt het dat de wetgever niet heeft gekozen 
voor een eensluidend stakingscriterium van ofwel 70% ofwel 90%.

5.6.3 Vrijwillige herwaardering ex art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969

Het twaalfde lid is in feite de sluitpost van art. 20a Wet VPB 1969. Wanneer de belasting-
plichtige op enig moment geconfronteerd wordt met verval van de verrekenbare verlie-
zen, dan bestaat ingevolge dit twaalfde lid de mogelijkheid om alle op dat moment aan-
wezige vermogensbestanddelen te herwaarderen naar de werkelijke waarde.782 De aldus 
zichtbaar geworden stille reserves kunnen dan worden verrekend met de op dat moment 
aanwezige verrekenbare verliezen. Een eventueel restant aan verrekenbare verliezen 
komt definitief te vervallen.783 Ook kan een herinvesteringsreserve – dit is immers een 
reeds zichtbaar geworden stille reserve – in de winst worden opgenomen.784 Met de her-
waarderingsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 is op eenvoudige wijze uit-
voering gegeven aan de onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 gewezen arresten 
HR 6 juni 1979, nr. 19.154, BNB 1980/214, HR 12 februari 1986, nr. 23.275, BNB 1986/201 
en HR 22 maart 1995, nr. 29.493, BNB 1995/152. In deze arresten besliste de Hoge Raad 
voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 dat stille reserves die vóór de aan-
delenoverdracht waren ontstaan, maar na de aandelenoverdracht werden gerealiseerd, 
wel konden worden benut om de verliezen van de oude onderneming die vóór de aande-
lenoverdracht waren geleden, te verrekenen. Voorts is van belang dat art. 20a, lid 12, 
Wet VPB 1969 in feite een codificatie betreft van de hiervóór genoemde jurisprudentie. 
Het lijkt er dan ook op dat indien de belastingplichtige ervoor kiest om art. 20a, lid 12, 
Wet VPB 1969 niet toe te passen, hij dit niet alsnog kan doen bij realisatie van de stille 
reserves met een beroep op deze jurisprudentie. Geheel zeker is dit echter niet.785

Uit de tekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 kan worden afgeleid dat de belastingplich-
tige expliciet de herwaardering dient toe te passen, de inspecteur past een herwaardering 
niet ambtshalve toe. Daarnaast lijkt er geen ruimte te bestaan voor de inspecteur om een 
herwaardering te weigeren, behoudens voor zover de inspecteur de werkelijke waarde 
van het vermogensbestanddeel betwist. Zoals uit de wettekst blijkt, is de herwaarderings-
mogelijkheid toegespitst op bezittingen. Gaat de verhoging gepaard met een verhoging 
van de boekwaarde van een verplichting, dan is herwaardering van de bezittingen in 
zoverre niet mogelijk. Hierbij moet blijkens de toelichting op de (eerste) nota van wijzi-
ging bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een belastingplichtige aandelen in 
een beursfonds heeft en callopties op die aandelen heeft geschreven. De aandelen in dat 
fonds kunnen op grond van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dan slechts worden opgewaar-
deerd voor zover deze (op)waardering – gezien de uitoefenprijs van de optie – niet zou lei-

782 De wettekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 spreekt overigens over ‘bezittingen’, terwijl de par-
lementaire geschiedenis spreekt over ‘vermogensbestanddelen’. Mijns inziens is geen verschil 
beoogd.

783 Tenzij een beroep kan worden gedaan op toepassing van de hardheidsclausule bij terugover-
dracht van de aandelen aan de oorspronkelijke aandeelhouder(s). Zie paragraaf 5.3.2.1.

784 De expliciete vermelding van de herinvesteringsreserve is op verzoek van de Nederlandse Orde 
van Belastingadviseurs bij tweede nota van wijziging aan art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 toege-
voegd, Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 8, p. 3.

785 Zoals ik heb aangegeven in NTFR 2011/893, kan de toezegging van de staatssecretaris in het besluit 
van 6 mei 2008 echter ook ruimhartiger worden opgevat. Dit lijkt mij echter niet zijn bedoeling. 
Zie D.R. Post, ‘Over handel in ongerealiseerde verliezen’, NTFR 2011/893.
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den tot een opwaardering van de optieverplichting.786 Uit de memorie van toelichting kan 
worden afgeleid dat alleen die bezittingen zouden mogen worden geherwaardeerd die 
binnen de onderneming werden gebruikt op het moment dat de verliezen zijn ont-
staan.787 In de nota naar aanleiding van het verslag is echter opgemerkt dat alle bezittin-
gen/vermogensbestanddelen voor herwaardering in aanmerking komen.788 Uit de wet-
tekst blijkt niet dat de herwaarderingsmogelijkheid beperkt is tot die bezittingen die bin-
nen de onderneming werden gebruikt op het moment dat de verliezen zijn ontstaan, 
zodat mijns inziens de visie in de nota naar aanleiding van het verslag de juiste is.789 Good-
will komt mijns inziens ook in aanmerking voor herwaardering, zelfs indien dit zelfge-
kweekte goodwill is. De herwaardering kan ook gedeeltelijk plaatsvinden. Hierbij mag de 
belastingplichtige kiezen of en, zo ja, welke vermogensbestanddelen hij herwaardeert. 
Ook een herinvesteringsreserve mag gedeeltelijk vrijvallen.790 Deze vrijheid is bijvoor-
beeld nuttig als de verrekenbare verliezen minder bedragen dan het totaal van de herin-
vesteringsreserve en de stille reserves.791 De staatssecretaris van Financiën heeft expliciet 
bevestigd dat na herwaardering van een vermogensbestanddeel de afschrijving mag 
plaatsvinden over deze hogere waarde. Wel dient hierbij opnieuw te worden gekeken 
naar de afschrijvingstermijn en de restwaarde.792

Tot 1 januari 2011 vond de herwaardering plaats door de vermogensbestanddelen te her-
waarderen op de eindbalans van het jaar dat voorafging aan het jaar waarin de situatie 
zich voordoet waardoor de verliesverrekening niet langer mogelijk is. Dit was tot 1 januari 
2011 immers het tijdstip vanaf wanneer de verliezen niet langer voorwaarts verrekenbaar 

786 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 19. Het komt mij voor dat de door de Hoge Raad 
geformuleerde criteria voor samengestelde waardering van bezittingen en schulden (‘hedge 
accounting’) in het zogeheten ‘cacaobonenarrest’ (HR 10 april 2009, nr. 42.916, NTFR 2009/821, 
V-N 2009/18.19) tevens een rol kunnen spelen bij de vraag of en in hoeverre een opwaardering kan 
plaatsvinden. In dat arrest gaf de Hoge Raad criteria op grond waarvan met elkaar samenhan-
gende bezittingen en schulden gezamenlijk gewaardeerd dienen te worden. De Hoge Raad koos 
hierbij een correlatie van 80 tot 125%, waarbij vermoedelijk aansluiting is gezocht bij de Interna-
tional Accounting Standards (IAS 39).

787 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 13.
788 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
789 In dezelfde zin P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en herinvesteringsvennootschappen aan banden’, 

TFO 2000/286, p. 293-294. Overigens valt te betwijfelen of de opvatting van Kavelaars dat art. 20a, 
lid 12, Wet VPB 1969 overbodig juist is, omdat herwaardering van bezittingen op grond van 
art. 3.25 Wet IB 2001 (goed koopmansgebruik) altijd tot de mogelijkheden zou behoren. Herwaar-
dering lijkt immers op basis van goed koopmansgebruik niet toegestaan. Zie tevens D.R. Post, 
‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/116.

790 Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43 en het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/
984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16, onderdeel 6.2. Andere fiscale reserves zoals 
de egalisatiereserve en de oudedagsreserve van art. 3.53, lid 1, onderdelen a en b, Wet IB 2001 
komen echter niet voor (gedeeltelijke) vrijval in aanmerking. Gezien het specifieke karakter van 
de oudedagsreserve kan ik mij dit voorstellen, maar ten aanzien van de egalisatiereserve is dit 
moeilijker verdedigbaar.

791 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
792 Zie het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16, 

onderdeel 6.3.
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zouden zijn op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969.793 Op deze herwaardering kon tot 
het tijdstip waarop de aanslag over dit (voorafgaande) jaar onherroepelijk vaststond, wor-
den teruggekomen. Zodra de aanslag over het daaropvolgende winstjaar definitief was, 
stond vast dat die oude verliezen niet meer verrekenbaar waren.794 In onderdeel 6.4 van 
het besluit van 6 mei 2008 had de staatssecretaris van Financiën overigens nog een hand-
reiking gedaan voor de situatie dat een aanslag van het jaar voorafgaande aan de belang-
rijke aandeelhouderswijziging reeds onherroepelijk vaststond. De belastingplichtige 
diende in dat geval zijn keuze voor herwaardering kenbaar te maken uiterlijk op het tijd-
stip waarop de aanslag over het jaar waarin de belangenwijziging heeft plaatsgevonden 
onherroepelijk werd. Tevens werd gewezen op de mogelijkheid tot het vragen van zeker-
heid op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.795

Met de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 is de cesuur van deze bepa-
ling weer (terug)verschoven naar het moment van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling. Vanzelfsprekend ligt het dan ook voor de hand om voor het tijdstip van de herwaar-
deringsmogelijkheid van het twaalfde lid bij dit moment aan te haken. Over dit laatste 
punt heeft de staatssecretaris in de nota naar aanleiding van het verslag bij de oorspron-
kelijke voorstel van de wetswijziging in 2011 opgemerkt, dat de herwaardering plaats-
vindt op het tijdstip direct voorafgaand aan het tijdstip van de belangrijke aandeelhou-
derswisseling.796 Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging echter nog niet uit van de toere-
kening van een verlies aan het voorafgaande dan wel volgende jaar. Onduidelijk is daarom 
of eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden of eerst herwaardering. Indien 
de herwaardering plaatsvindt vóór de toerekening, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening 
meer plaats te vinden, indien de herwaardering leidt tot winst in de desbetreffende peri-
ode.

De herwaarderingsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 haalt (gedeeltelijk) de 
angel uit de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in bonafide situaties en is daarmee 
mijns inziens een proportionele maatregel om aan de onbillijke toepassing van deze bepa-
ling tegemoet te komen. De verbazing is dan ook groot dat de wetgever een dergelijke 
mogelijkheid wel geeft bij een antimisbruikbepaling als art. 20a Wet VPB 1969, maar een 
soortgelijke regeling heeft afgewezen indien verliezen dreigen te verdampen als gevolg 
van het verstrijken van de reguliere termijnen voor verliescompensatie.797

5.6.3.1 Samenloop tussen art. 20a, lid 11 en lid 12, Wet VPB 1969
Het is mogelijk dat een samenloop optreedt tussen de toepassing van het elfde en het 
twaalfde lid van art. 20a Wet VPB 1969. Op basis van het elfde lid kan de belastingplich-
tige, indien niet is voldaan de beleggingstoets, maar wel aan de activiteitentoets en de 

793 Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, 
WFR 2001/729. In onderdeel 6.3 en 6.4 van besluit van 7 augustus 2002, nr. CPP2002/1751M, 
NTFR 2002/1154, BNB 2002/358, V-N 2002/39.17 werd nog aangegeven hoe dient te worden omge-
gaan met een herwaardering indien de belangrijke aandeelhouderswijziging zich had voorgedaan 
voor de inwerkingtreding van art. 20a Wet VPB 1969. In latere versies van dit besluit zijn deze 
onderdelen komen te vervallen, vermoedelijk vanwege het geringe belang ervan.

794 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43. De staatssecretaris sprak van een winstjaar, maar 
uiteraard kon in dit jaar, het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, ook sprake zijn 
van een verlies.

795 Onderdeel 6.4 van besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, 
V-N 2008/27.16. De Redactie Vakstudienieuws oppert nog de vraag of het vereist is dat verzocht 
wordt om zekerheid om de goedkeuring deelachtig te worden. Naar mijn mening is dit niet het 
geval.

796 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 6, p. 61.
797 Kamerstukken II, 2005-2006, nr. 30 572, nr. 4, p. 13. Zie in gelijke zin J.C.M. van Sonderen, ‘(Grens-

overschrijdende) verliesverrekening’, MBB 2005 nr. 6, p. 205 en J.C.M. van Sonderen en 
Q.W.J.C.H. Kok, ‘Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de 
liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties’, MBB 2006 nr. 7-8, 
p. 294 en paragraaf 3.4.2.
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inkrimpingstoets, op verzoek de verliezen uit deze jaren nog wel voorwaarts verrekenen, 
terwijl op grond van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 de mogelijkheid bestaat tot herwaar-
dering van vermogensbestanddelen. Uit de tekst van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 volgt 
mijns inziens dat deze bepalingen ten aanzien van hetzelfde verliesjaar niet tegelijkertijd 
kunnen worden toegepast. Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 vermeldt immers dat deze bepa-
ling van toepassing is, indien verliezen niet meer verrekenbaar zijn op grond van art. 20a 
Wet VPB 1969. Toepassing van lid 11 leidt er nu juist toe dat de verliezen nog wel voor-
waarts verrekenbaar zijn. Deze visie is bevestigd door de staatssecretaris in onderdeel 6.1 
van het Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176. Kiest 
de belastingplichtige met betrekking tot een verlies uit een jaar voor de mogelijkheid van 
art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969, dan kan niet tevens worden gekozen voor de herwaarde-
ringsmogelijkheid van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969. Ten aanzien van andere verliesjaren 
die normaliter zouden komen te vervallen, aangezien niet kan worden voldaan aan de 
beleggingstoets, kan echter wel worden gekozen voor de herwaarderingsmogelijkheid 
van lid 12. Strikt genomen is aldus geen sprake van samenloop omdat het verschillende 
verliesjaren betreft. Samenloop zou zich voordoen indien de belastingplichtige in enig 
jaar het twaalfde lid zou willen toepassen, en een eventueel restant verlies (na herwaarde-
ring) alsnog voorwaarts zou willen verrekenen op grond van het elfde lid. Dit laatste nu is 
niet mogelijk.
De vraag rijst overigens nog hoe bij gelijktijdige toepassing van het elfde en twaalfde lid 
moet worden omgegaan met stille reserves die zijn aangegroeid in jaren waarin het elfde 
lid is toegepast. Logischerwijs zou in dergelijke samenloopsituaties geen herwaardering 
moeten kunnen plaatsvinden van stille reserves die zijn aangegroeid in jaren waarin 
wordt gekozen voor activiteitencompartimentering ex art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969. In 
feite komt dit neer op een vorm van compartimentering.
Het voorbeeld in genoemd onderdeel 6.1 van het besluit van 6 mei 2008 geeft geen uit-
sluitsel over de vraag of latente stille reserves uit jaren waarin het elfde lid is toegepast 
mogen worden geherwaardeerd. De opmerking van de staatssecretaris dat in de praktijk 
bij toepassing van het elfde lid normaliter ook minder behoefte aan de mogelijkheid tot 
opwaardering bestaat, deel ik overigens niet.798 Mede in het kader van de ingeperkte ter-
mijn van voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2007 tot negen jaar zou toepassing 
van de herwaarderingsmogelijkheid bij het elfde lid (maar ook overigens in het kader van 
de reguliere verliesverrekeningsregels) niet hebben misstaan. Wanneer de belastingplich-
tige over voldoende stille reserves beschikt om alle openstaande verliezen te verrekenen 
als gevolg van de toepassing van art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 lijkt toepassing van deze 
bepaling zelfs de voorkeur te genieten boven een verzoek om toepassing van art. 20a, 
lid 11, Wet VPB 1969.

5.6.3.2 Latente verliezen en winsten
Reeds onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bepaalde de Hoge Raad dat 
stille reserves die vóór de aandelenoverdracht waren ontstaan, maar na de aandelenover-
dracht werden gerealiseerd, wel konden worden benut om de verliezen van de oude 
onderneming die vóór de aandelenoverdracht waren geleden, te verrekenen. In BNB 1995/
152 oordeelde de Hoge Raad hierbij dat verliezen (i.e. negatieve stille reserves) die pas tot 
uitdrukking kwamen na de aandeelhouderswisseling tevens onder het bereik van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 vielen. In HR 9 april 2004, nr. 39.406, NTFR 2004/553, BNB 2004/
218, V-N 2004/21.14 bepaalde de Hoge Raad voor de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 dat een liquidatieverlies dat pas gerealiseerd wordt na de aandeelhouders-
wijziging, ook onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kan val-
len, indien dit verlies voortvloeit uit feiten en omstandigheden van vóór de belangenwij-

798 Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, V-N BP 21/19.5, p. 4224. Kok ziet overigens (afgezien van het 
budgettaire belang) geen bezwaren om herwaardering toe te staan indien voor activiteitencom-
partimentering wordt gekozen, Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de ven-
nootschapsbelasting’, WFR 2001/6436, p. 736.
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ziging.799 Met Van Wagensveld en Brands800 kon echter worden afgevraagd of de Hoge 
Raad tot deze beslissing is gekomen ten aanzien van alle liquidatieverliezen die pas na de 
belangenwijziging tot uitdrukking komen dan wel of de Hoge Raad zich heeft uitgelaten 
over de specifieke – enigszins gekunstelde – feiten en omstandigheden van het arrest.801 
Betoogd zou kunnen worden dat niet alle latente liquidatieverliezen noodzakelijkerwijs 
onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vielen en dat het arrest 
restrictief dient te worden uitgelegd. Met het arrest HR 26 februari 2010, nr. 08/03581, 
NTFR 2010/529 (met mijn noot), BNB 2010/125, V-N 2010/13.23  is echter definitief bevestigd 
dat latente liquidatieverliezen onder het toepassingsbereik van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 vallen.
Daarmee is echter niet gezegd dat dit arrest en BNB 2004/318 zonder meer kunnen worden 
toegepast op art. 20a Wet VPB 1969. Anderzijds valt op grond van doel en strekking van 
art. 20a Wet VPB 1969 niet goed in te zien, waarom de hiervoor genoemde jurisprudentie 
op basis van doel en strekking niet van toepassing zou zijn onder art. 20a Wet VPB 1969. 
Ook de staatssecretaris van Financiën is van mening dat de hiervóór vermelde jurispru-
dentie onder de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn belang heeft behouden, getuige 
onderdeel 2.5 van het besluit van 6 mei 2008.802 De staatssecretaris geeft hierbij echter 
aan dat de jurisprudentie ten aanzien van zowel latent aanwezige verliezen als latent aan-
wezige winsten van toepassing nog steeds van belang is. Zoals ik hiervoor reeds aangaf, 
betwijfel ik of de jurisprudentie ten aanzien van latent aanwezige stille reserves nog van 
toepassing is. Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 betreft immers een codificatie van de juris-
prudentie zoals gewezen onder art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten aanzien van positieve 
stille reserves.
Reeds eerder heb ik betoogd dat ik – in tegenstelling tot de staatssecretaris – niet zonder 
meer overtuigd ben dat de hiervoor genoemde jurisprudentie zoals gewezen onder art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 ten aanzien van latente (liquidatie)verliezen nog van toepassing 
zou zijn op art. 20a Wet VPB 1969.803 De wetgever heeft er immers voor gekozen om de 
jurisprudentie ten aanzien van latente resultaten te codificeren in het huidige art. 20a, 
lid 12, Wet VPB 1969. Hierbij is ervoor gekozen om slechts een regeling te treffen ten aan-
zien van latente winsten. Met ingang van 1 januari 2011 lijkt nog sterker beargumenteerd 
te kunnen worden dat latente verliezen niet langer onder het toepassingsbereik van 
art. 20a Wet VPB 1969 vallen.
Het gewijzigde art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt immers per 1 januari 2011 dat de ver-
liezen die zijn geleden voor het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling – in 
afwijking van art. 20 Wet VPB 1969 – niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Wat 
betreft resultaten uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling voor en na de 
belangrijke aandeelhouderswisseling heeft dit tot gevolg dat een afzonderlijke bereke-
ning dient te worden gemaakt van deze resultaten. Wanneer deze berekening leidt tot een 
negatieve uitkomst, vindt toerekening plaats van dit resultaat aan het voorafgaande res-
pectievelijk het volgende jaar. Uit de wettekst blijkt (nog duidelijker dan uit de tekst tot 

799 Het tijdstip waarop een liquidatieverlies in aanmerking mag worden genomen op grond van 
art. 13d, lid 9, Wet VPB 1969 is hierbij overigens niet van belang. Vgl. r.o. 6.3 van het arrest 
BNB 2004/218. Zie ook HR 27 maart 1991, nr. 26.409, BNB 1991/204, waarin de Hoge Raad besliste 
dat nagekomen vaste-inrichtingsbaten nog wel in aanmerking konden komen voor verliesverre-
kening, ondanks de toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969.

800 T.C. van Wagensveld en J.P. Brands, ‘Verliesverrekening bij nagekomen liquidatieverlies’, 
WFR 2005/246.

801 In de casus van het arrest ging het kort gezegd om het terugnemen van een afwaarderingsverlies 
van een vordering op een deelneming vóór de belangenwijziging als gevolg van de omzetting van 
de vordering in aandelenkapitaal. Door deze omzetting werd het opgeofferde bedrag verhoogd, 
waarna een aandeelhouderswijziging plaatsvond en de deelneming alsnog werd geliquideerd. Het 
liquidatieverlies uitte zich derhalve na de belangrijke aandeelhouderswijziging.

802 Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176, V-N 2008/27.16.
803 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.
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1 januari 2011) dat het gaat om geleden verliezen respectievelijk de genoten winst. In de 
memorie van toelichting is dit uitdrukkelijk bevestigd:804

‘De aanpassing van het eerste lid van artikel 20a van de Wet Vpb 1969 betekent dat een in 
het overdrachtsjaar over de periode tot het tijdstip van overdracht gerealiseerd verlies 
[vet, DRP] niet voorwaarts kan worden verrekend met latere winsten, ook niet met een posi-
tieve belastbare winst van het overdrachtsjaar over de periode na de overdracht.’

De wettekst schrijft derhalve een (fictieve) resultaatbepaling voor in het jaar van de aan-
delenoverdracht over de periode voor en na de belangrijke aandeelhouderswijziging, 
waarbij het gaat om de genoten winst. Deze winst kan in mijn optiek niet op een andere 
wijze worden bepaald dan met inachtneming van de regels voor het bepalen van de jaar-
winst en goed koopmansgebruik.805 Dit betekent dat latente verliezen slechts binnen de 
kaders van goed koopmansgebruik in aanmerking hoeven te worden genomen. Hieruit 
volgt dat uit oogpunt van voorzichtigheid latente verliezen in aanmerking mogen worden 
genomen.806 Dit is echter niet verplicht. Slechts onder omstandigheden kan sprake zijn 
van een zodanig waardedaling dat deze op grond van goed koopmansgebruik verplicht in 
aanmerking dient te worden genomen.807 In dergelijke situaties is echter geen sprake 
meer van een latent verlies, omdat goed koopmansgebruik in dit geval voorschrijft dat het 
verlies in de jaarwinst wordt opgenomen. Met andere woorden: het verlies zit in derge-
lijke gevallen reeds in de ‘reguliere’ jaarwinst verwerkt. Het vorenstaande betekent naar 
mijn mening dat per 1 januari 2011 latente verliezen niet (langer) onder het toepassings-
bereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. De twijfel die nog kon bestaan ten aanzien van 
de toepassing van deze bepaling tot 1 januari 2011 is na deze datum weggenomen als 
gevolg van de gekozen wetssystematiek, de tekst van de wet en de parlementaire toelich-
ting daarop. Daarmee is de visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 2.5 van 
het besluit van 6 mei 2008 in elk geval na 1 januari 2011 achterhaald.808 Indien de wetge-
ver eventueel ongewenst gebruik van handel in ongerealiseerde verliezen wenst te bestrij-
den, rest naar mijn mening slechts een wetswijziging. Een groter brevet van onvermogen 
had de wetgever zich wat betreft de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dan ook niet 
kunnen opspelden.

5.6.4 Samenloop met de doorschuif- en inhaalregeling

5.6.4.1 Art. 46 BvdB 2001
Met ingang van 1 januari 2001 bevat het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 
2001 een bepaling tegen de handel in lichamen met een vaste inrichting die beschikt over 
doorgeschoven buitenlandse winsten dan wel over voort te wentelen buitenlandse bron-
belasting. Art. 46 BvdB 2001 bepaalde tot 1 januari 2012 dat bij een wijziging van het 
belang in belangrijke mate onder omstandigheden deze gestalde winsten en/of onverre-
kende bronbelasting niet in aanmerking konden worden genomen bij de berekening van 
de vermindering van dubbele belasting op grond van art. 33 BvdB 2001.809 De verkoop van 
een dergelijk lichaam aan een derde kan onder omstandigheden aantrekkelijk zijn, 
omdat aan de gestalde winsten dan wel onverrekende belasting nog een zekere waarde 
kan worden toegekend, indien de activiteiten van de vaste inrichting weliswaar zijn 
gestaakt, maar nieuwe activiteiten worden opgestart die Nederlands inkomen genereren. 
De belastingplichtige heeft hierbij in het verleden zijn mogelijkheden om een vrijstelling 

804 Kamerstukken II, 2010-2011, 32 504, nr. 3, p. 33.
805 In gelijke zin A.C.P. Bobeldijk, ‘Met de winst-bv valt geen winst meer te behalen’, WFR 2010/1424, 

onderdeel 3.5.
806 Voor liquidatieverliezen ex art. 13d Wet VPB 1969 geldt echter een uitzondering.
807 Vgl. o.a. HR 30 maart 1995, nr. 12.236, BNB 1955/183 en HR 17 april 1991, nr. 27.074, BNB 1991/165.
808 Hetzelfde geldt overigens voor enkele andere in het besluit opgenomen standpunten. Zie hierover 

nader D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s’, WFR 2011/312, onderdeel 4.
809 In art. 10, lid 8 (en daarvoor in lid 2), BvdB 1989 was een soortgelijke regeling opgenomen.
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ter voorkoming van dubbele belasting te claimen dan wel om bronbelasting te verrekenen 
niet (volledig) kunnen benutten.
Art. 46 BvdB 2001 is sterk vergelijkbaar met art. 20a Wet VPB 1969 en beoogt – analoog 
aan art. 20a Wet VPB 1969 – te voorkomen dat bij de overdracht van een dergelijke ven-
nootschap onbedoeld gebruik kan worden gemaakt van de doorgeschoven winsten of de 
voortgewentelde bronbelasting. Bij een belangrijke aandeelhouderswisseling worden 
deze doorgeschoven winsten of voortgewentelde bronbelasting niet in aanmerking geno-
men. Daarnaast bepaalt art. 46, lid 3 BvdB 2001 dat art. 15ae Wet VPB 1969 van overeen-
komstige toepassing is. De analoge toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (met uitzonde-
ring van lid 9) lijkt logisch. Bonafide gevallen blijven hierbij in beginsel buiten het toepas-
singsbereik van art. 46 BvdB 2001, terwijl tevens een verzoek om zekerheid kan worden 
gedaan, naar analogie van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. De mogelijkheid tot herwaarde-
ring op grond van bijvoorbeeld art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 kan er toe leiden dat nog 
een gedeelte van de doorgeschoven winsten of onverrekende bronbelasting alsnog kan 
worden benut en alsdan tot een vermindering kan leiden.810 Een belangrijk nadeel is ech-
ter dat men de toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 in vol ornaat – derhalve inclusief toe-
passing van de beleggingstoets, de activiteitentoets en de inkrimpingstoets – dient toe te 
passen bij situaties waarbij art. 46 BvdB 2001 een rol speelt. Dit betekent tevens dat in 
voorkomende gevallen de over- en underkill van art. 20a Wet VPB 1969 is geïncorporeerd 
in art. 46 BvdB 2001. Voorts is van belang dat de toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 moeten 
worden toegepast op het niveau van de belastingplichtige en niet slechts op de vaste 
inrichting (die er wellicht niet meer is). In de praktijk zal daarom lang niet altijd eenduidig 
zijn vast te stellen of aan de (analoge) voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 zal zijn vol-
daan.
Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag art. 46 BvdB 2001 overigens in strijd geacht met de 
goede trouw jegens de verdragspartners.811 Het hof was echter een andere mening toege-
daan,812 waardoor de Hoge Raad het uiteindelijke oordeel zal moeten vellen.
Als gevolg van de invoering van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen per 1 januari 
2012 geldt art. 46 BvdB 2001 per deze datum nog slechts ten aanzien van lichamen met 
onverrekende bronbelasting. Ten aanzien van stallingswinsten uit de jaren vóór 1 januari 
2012, geldt op grond van art. 34 BvdB 2001 dat de regels zoals die luidden op 31 december 
2011 van toepassing blijven. Dit geldt derhalve ook voor art. 46 BvdB 2001.813

5.6.4.2 Samenloop met de inhaalregeling
De toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 voor wat betreft de beleggings- en activiteiten-
toets van lid 4 kan, zoals vermeld, onevenwichtig uitpakken ten aanzien van binnenlands 
belastingplichtigen die een vaste inrichting hebben in het buitenland dan wel ten aanzien 
van buitenlands belastingplichtige die in Nederlands een onderneming drijven met 
behulp van een vaste inrichting (zie paragraaf 5.2.4 hiervoor en paragraaf 5.8 hierna). Dit, 
omdat in beginsel alle bezittingen en activiteiten van de belastingplichtige meetellen voor 
de beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4, Wet 
VPB 1969. Voor wat betreft de samenloop van art. 20a Wet VPB 1969 met de toepassing 
van de inhaalregeling van art. 35 BvdB 2001 kunnen tevens onevenwichtigheden ont-
staan, wanneer de verliezen komen te vervallen op grond van art. 20a Wet VPB 1969, maar 

810 Vgl. nota van toelichting, besluit van 21 november 2000, Stb. 2000, 642, p. 52-53. Ik lees art. 46 
BvdB 2001 overigens zo dat het niet noodzakelijk is om de herwaarderingsmogelijkheid van 
art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 daadwerkelijk toe te passen. Slechts voor de toepassing van art. 46 
BvdB 2001 wordt deze bepaling dan toegepast.

811 Zie de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 13 oktober 2010, nr. AWB 09/3088, V-N 2010/64.12, 
NTFR 2011/408 (met mijn noot).

812 Hof Den Haag 11 oktober 2011, nr. 10/00776, NTFR 2012/24 (met mijn noot).
813 Zie art. XXI van het Verzamelbesluit 2012, Stb. 2011, 677.
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de inhaalregeling tegelijkertijd wel van toepassing zou blijven.814 Deze problematiek 
blijft na invoering van de objectvrijstelling per 1 januari 2012 actueel, aangezien art. 35 
BvdB 2001 inhoudelijk nog zal ‘voortleven’ in art. 33b Wet VPB 1969.815 De problematiek 
kan worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld:816

Voorbeeld
Een binnenlands belastingplichtige met een vaste inrichting in land X behaalt 
in jaar 1 t/m 3 de volgende resultaten:

Op 1 januari van jaar 3 vindt een belangrijke aandeelhouderswijziging plaats, 
terwijl niet aan de overige voorwaarden van art. 20a Wet VPB 1969 kan worden 
voldaan.817 Op grond van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 zijn alsdan de verliezen 
van de jaren 1 en 2 van in totaal 90 niet langer voorwaarts verrekenbaar. In 
jaar 3 maakt de belastingplichtige weer winst. Naast het feit dat de verliezen 
van jaar 1 en 2 niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn, wordt op grond van 
de inhaalregeling van art. 35 BvdB 2001 in jaar 3 slechts 100 van de 200 
winst van de vaste inrichting vrijgesteld, zodat in jaar 3 300 in de Nederlandse 
heffing wordt betrokken. En dat, terwijl het totale Nederlandse inkomen over 
jaar 1 t/m 3 slechts 210 bedraagt. Nederland zou in dat geval derhalve over 90 
meer heffen dan het daadwerkelijk aan Nederland toerekenbare inkomen. Nu 
kan gezegd worden dat deze onevenwichtigheid het gevolg van is van de über-
haupt al onevenwichtige en in strijd met het systeem van de Wet VPB 1969 
zijnde bepaling van art. 20a Wet VPB 1969, maar geconstateerd dient te worden 

814 De toepassing van de doorschuif- en inhaalregeling kan overigens als gevolg van de beperking van 
de termijnen voor verliesverrekening überhaupt tot onevenwichtigheden leiden, aangezien de 
termijnen voor de doorschuif- en inhaalregeling na invoering van de Wet werken aan winst nog 
steeds onbeperkt zijn, terwijl de termijnen voor verliesverrekening zijn beperkt. Tijdens de par-
lementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Werken aan winst’, Kamerstukken II, 2005-2006, 
30 572, nr. 8, heeft de staatssecretaris aangekondigd ten aanzien van de samenloop van de door-
schuif- en inhaalregeling met de inperking van de termijn van voorwaartse verliesverrekening 
dat een besluit zal worden uitgevaardigd, analoog aan het hierna te bespreken besluit van 16 april 
2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/25.8. Bij Koninklijk Besluit van 18 december 2008, Stb. 2008, 574, 
V-N 2009/4.2.2 is de inhaalregeling ex art. 35, lid 2 BvdB 2001 hiertoe aangepast door aan het 
tweede lid een nieuw onderdeel b toe te voegen, op grond waarvan de inhaalregeling achterwege 
kan blijven indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het negatieve bedrag aan buiten-
landse winst al heeft geleid tot een verlies, dat niet meer verrekenbaar is op grond van art. 20, 
lid 2, Wet VPB 1969. Zie hieromtrent D.R. Post en M.M. Bruggink, ‘Verliescompensatie en de 
inhaalregeling’, MBB 2010 nr. 3, p. 103-109. Ter zake van de doorschuifregeling ontbreekt (voor-
alsnog) een soortgelijke bepaling.

815 Zij het dat als gevolg van de invoering van de objectvrijstelling deze problematiek op enig 
moment zal verdwijnen, omdat er mogelijk geen in te halen verliezen meer zijn. Op grond van 
art. 35, lid 2, onderdeel b, BvdB 2001 respectievelijk art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 kan 
de belastingplichtige immers verzoeken dat de inhaalregeling niet langer van toepassing is, mits 
voldaan is aan de aldaar genoemde voorwaarden.

816 Het voorbeeld is ontleend aan T. Bender en M.M. Vogel, ‘Onevenwichtigheden bij de overbrenging 
van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren’, WFR 2002/1248, die dit voorbeeld weer heb-
ben ontleend aan het hierna te bespreken besluit van 16 april 2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/
25.8. Bender en Vogel hebben een derde jaar aan het voorbeeld van de staatssecretaris toege-
voegd.

Jaar 1 2 3 Totaal

Buitenlandse winst (100) 0 200 100

Nederlandse winst 30 (20) 200 210

Wereldwinst (70) (20) 400 310

817 In dit voorbeeld wordt er geen resultaat toegerekend aan de periode voor de belangrijke aandeel-
houderswisseling in jaar 3, zodat toerekening van een eventueel verlies achterwege blijft.
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dat het verlies in casu in zijn geheel wordt bepaald door het verlies van de bui-
tenlandse vaste inrichting.818 De combinatie van art. 20a Wet VPB 1969 en de 
inhaalregeling leiden in dit voorbeeld dan ook tot een onevenwichtige uit-
komst. Om enigszins aan deze onevenwichtigheid tegemoet te komen, is in het 
besluit van 16 april 2002, nr. IFZ2002/357, V-N 2002/25.8 goedgekeurd dat de 
inhaalregeling buiten toepassing blijft wanneer er een bepaald verband is tus-
sen de inhaalverliezen en de vervallen compensabele generale verliezen voor 
zover ten genoegen van de inspecteur wordt aangetoond dat:
– de negatieve winst uit een buitenlandse vaste inrichting feitelijk heeft gere-

sulteerd in nog openstaande verrekenbare verliezen van de belastingplich-
tige (anders gezegd, de nog openstaande verrekenbare verliezen zijn direct 
terug te leiden tot de negatieve winst uit de vaste inrichting en zijn niet het 
gevolg van ‘binnenlandse’ verliezen), en

– deze nog openstaande verrekenbare verliezen als gevolg van de wijziging 
van het uiteindelijk belang in de belastingplichtige, met ingang van het jaar 
van aandelenoverdracht niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn op grond 
van art. 20a Wet VPB 1969.

Uit de bewoordingen van dit besluit blijkt dat de staatssecretaris geworsteld 
heeft met de exacte omschrijving van de goedkeuring. Zo is bijvoorbeeld niet 
geheel duidelijk wanneer de inhaalverliezen ‘direct zijn terug te leiden’ tot de 
negatieve winst uit de vaste inrichting. Wel lijkt uit de bewoordingen te kunnen 
worden afgeleid dat deze toets per jaar dient te worden toegepast. In het boven-
genoemde voorbeeld zou dit volgens de staatssecretaris betekenen dat aange-
zien de verliezen van jaar 1 en 2 van in totaal 90 voor 70 direct terug te leiden 
zijn op verliezen van de vaste inrichting, de inhaalregeling voor een bedrag van 
70 buiten toepassing kan blijven. De inhaalregeling blijft daarmee in stand 
voor 100 -/- 70 = 30. Mijns inziens constateren Bender en Vogel terecht dat als 
gevolg van de gekozen benadering waarbij een toets per jaar geldt, voor het ver-
vallen van de inhaalregeling uitsluitend de verliezen van de vaste inrichting 
meetellen die ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verlies van de belasting-
plichtige.819 De toevallige verdeling van de jaarwinst heeft op deze wijze 
invloed op de toepassing van de inhaalregeling in de toekomst. Dit geldt a for-
tiori voor het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling, waarbij een 
splitsing dient te worden gemaakt tussen het resultaat uit periode 1 (voor de 
belangrijke aandeelhouderswisseling) en periode 2 (erna). Deze splitsing dient 
dan ook te worden gemaakt voor de resultaten van de vaste inrichting.
Bender en Vogel t.a.p. constateren dan ook terecht dat de door de staatssecreta-
ris voorgestelde oplossing in het desbetreffende voorbeeld niet leidt tot een 
evenwichtige uitkomst. In jaar 3 wordt immers voorkoming van dubbele belas-
ting gegeven voor 30, zodat in jaar 3 in totaal 170 wordt vrijgesteld en 230 in de 
Nederlandse belastingheffing wordt betrokken. Nederland heft alsdan nog 
steeds over meer dan de totale Nederlandse winst van 210.820

818 Het resultaat voor de belastingplichtige kan overigens nog veel nadeliger uitpakken indien in 
land X soortgelijke wetgeving als art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Alsdan komt het verlies 
van de vaste inrichting in jaar 1 te vervallen als gevolg van de belangrijke aandeelhouderswisse-
ling en wordt in jaar 3 200 in land X in de belastingheffing betrokken. In totaal wordt in dat geval 
zelfs 500 in jaar 3 in de belastingheffing betrokken, verdeeld over Nederland en land X.

819 T. Bender en M.M. Vogel, ‘Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en 
verlies naar andere jaren’, WFR 2002/1248, onderdeel 5.2.3.

820 Dit is in strijd met het door Bender geformuleerde ‘Nederlands inkomen’-criterium. Zie T. Bender, 
Vrijstelling ter voorkoming van internationaal dubbele belasting, FM 92, Kluwer, Deventer 2000, hoofd-
stuk 1.
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Daarnaast is niet altijd even duidelijk hoe de geboden oplossing van de staats-
secretaris in het besluit uitwerkt. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld, even-
eens ontleend aan Bender en Vogel (t.a.p.):

Voorbeeld
Een belastingplichtige behaalt in de jaren 1 tot en met 4 de volgende resultaten:

Op 1 januari van jaar 5 vindt een belangrijke aandeelhouderswisseling plaats, 
terwijl niet voldaan kan worden aan de overige voorwaarden van art. 20a 
Wet VPB 1969.821 Op grond van art. 20a Wet VPB 1969 komen alsdan de op dat 
moment aanwezige verliezen van in totaal 350 te vervallen. Het totaal van de 
inhaalverliezen is op dat moment 150. Ingevolge de goedkeuring van de staats-
secretaris heeft het verlies van de vaste inrichting in jaar 1 echter niet ‘direct 
geleid’ tot een verlies van de belastingplichtige. In dat jaar realiseert de belas-
tingplichtige immers geen verlies. Dit is wel gebeurd in jaar 3, maar in jaar 4 is 
een buitenlandse winst behaald van 50. In dit voorbeeld kan dan worden afge-
vraagd op welke wijze deze buitenlandse winst van 50 gealloceerd dient te wor-
den aan de resultaat van de vaste inrichting van jaar 1 en jaar 3. Letterlijke 
lezing van de goedkeuring van de staatssecretaris leidt er in elk geval toe dat de 
buitenlandse winst van 50 slechts gealloceerd mag worden aan jaar 3. De goed-
keuring van de staatssecretaris leidt dan weliswaar tot verzachting van de pijn 
van art. 20a Wet VPB 1969, maar pakt nog steeds onevenwichtig uit.
Voorts is onduidelijk hoe de goedkeuring uitpakt indien sprake is van meerdere 
vaste inrichtingen. De vraag rijst dan welk verlies van een vaste inrichting heeft 
geleid tot het generale verlies van de belastingplichtige. Hoewel een pro-rata-
partebenadering voor de hand ligt, is niet geheel zeker dat een dergelijke bena-
dering ook door de staatssecretaris van Financiën wordt voorgestaan. Bender en 
Vogel (t.a.p.) stellen voor om in dergelijke situaties aan te sluiten bij de systema-
tiek zoals opgenomen in (thans) art. 4 van de Uitv.reg. BvdB 2001 bij de toede-
ling van de verminderingen wanneer in het jaar zelf niet voldoende ruimte is 
om de vrijstellingsaanspraken uit alle desbetreffende landen te gelde te maken 
(categorie 1- versus categorie 2-verminderingen). De inhaalbeschikkingen met 
de kleinste bedragen zouden op grond van deze regeling het eerste vervallen. 
Aangezien een expliciete regeling ontbreekt, lijkt vooralsnog een pro-rata-par-
tebenadering meer voor de hand te liggen.822

Met Bender en Vogel kan dan ook worden afgevraagd of de goedkeuring niet op 
een evenwichtigere en (eenvoudigere) wijze had kunnen worden weergegeven. 
Zij stellen voor om bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 een inhaalregeling 
te laten vervallen tot maximaal het bedrag van de compensabele verliezen die 
op grond van art. 20a Wet VPB 1969 komen te vervallen. Het bedrag van de ver-
liesbeschikking hoeft in dat geval slechts te worden afgetrokken van het bedrag 
van de inhaalbeschikking. Zeker is immers dat tot het bedrag van de inhaal ooit 

Jaar 1 2 3 4 Totaal

Buitenlandse winst (100) 0 (100) 50 (150)

Nederlandse winst 100 100 0 (400) (200)

Wereldwinst 0 100 (100) (350) (350)

821 In dit voorbeeld wordt er geen resultaat toegerekend aan de periode voor de belangrijke aandeel-
houderswisseling in jaar 5, zodat toerekening van een eventueel verlies achterwege blijft.

822 Overigens ontbreekt een aanpalende regeling voor inhaalverliezen indien de verliezen op grond 
van de toepassing van de hardheidsclausule zouden herleven, bijvoorbeeld bij terugoverdracht 
aan de oorspronkelijke aandeelhouders. Zie paragraaf 5.3.2.1 hiervóór.
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een vermindering van de wereldwinst heeft plaatsgevonden. De toevallige 
omstandigheid dat in een bepaald jaar sprake is van een winst of een verlies is 
alsdan niet langer van belang.823 Gegeven de invoering van de objectvrijstelling 
per 1 januari 2012 ligt een dergelijke aanpassing echter niet voor de hand en 
dienen belastingplichtigen het met de goedkeuring uit het besluit van 16 april 
2002 te doen.824

5.7 FORMELE ASPECTEN VAN ART. 20A WET VPB 1969

In deze paragraaf komen de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod. Het gaat 
hierbij om de bewijslastverdeling (paragraaf 5.7.1) van de diverse onderdelen van art. 20a 
Wet VPB 1969, de (on)mogelijkheid van bezwaar tegen de toerekening van de resultaten 
uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling (paragraaf 5.7.2), de mogelijkheid 
van zekerheid vooraf zoals opgenomen in het tiende lid (paragraaf 5.7.3) en de relatie met 
de overige formeelrechtelijke bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk IV van de Wet 
VPB 1969 (paragraaf 5.7.4).

5.7.1 De bewijslastverdeling

5.7.1.1 De aandeelhouderstoets
Een belangrijke vraag is wie de bewijslast draagt van de aandeelhouderstoets zoals opge-
nomen in art. 20a, lid 1, 2 en 3, Wet VPB 1969. Tijdens de parlementaire behandeling zijn 
hierover nauwelijks opmerkingen gemaakt. In antwoord op een vraag van de NOB wordt 
opgemerkt dat het voor de inspecteur lastig is om te bewijzen dat sprake is van een 
belangrijke aandeelhouderswisseling en dat de belastingplichtige uiteraard het recht 
heeft de constatering dat aannemelijk is dat sprake is van een belangrijke aandeelhou-
derswisseling te weerleggen. Hieruit valt af te leiden dat de belastinginspecteur de bewijs-
last van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 heeft.825 De belastinginspecteur moet dus bewijzen 
dat aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke 
mate is gewijzigd. Dit valt overigens tevens af te leiden uit het feit dat verliesverrekening 
in beginsel het uitgangspunt is van art. 20 Wet VPB 1969, tenzij een specifieke wettelijke 
bepaling zich hiertegen verzet. Zo’n wettelijke bepaling is art. 20a Wet VPB 1969. De 
bewijslast ligt dan op degene die zich beroept op het feit dat de verliezen in afwijking van 

823 Opmerkelijk is voorts dat voor wat betreft de onevenwichtige samenloop van de inhaalregeling 
met de reguliere regels voor verliesverrekening art. 35 BvdB 2001 wel is aangepast bij Koninklijk 
Besluit van 18 december 2008, Stb. 2008, 574, V-N 2009/4.2.2, maar dat de in het besluit van 
16 april 2002 opgenomen regeling niet in het BvdB 2001 is opgenomen. De gekunstelde tekst van 
het besluit van 16 april 2002 doet vermoeden dat de wetgever dit niet heeft aangedurfd. Zie tevens 
D.R. Post en M.M. Bruggink, ‘Verliescompensatie en de inhaalregeling’, MBB 2010 nr. 3, p. 103-109.

824 Dit besluit is overigens ook niet aangepast aan de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 janu-
ari 2011 op grond waarvan het resultaat uit periode 1 (de periode van het boekjaar van de desbe-
treffende belangenwijziging tot aan het tijdstip van deze wijziging) tevens van belang is voor de 
goedkeuring zoals opgenomen in dit besluit.

825 Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer, Ondernemerspakket 2001, Kamerstuk-
ken II, 1999-2000, nr. 27 209, V-N BP 21/19.5.



Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969 231

het uitgangspunt van art. 20 Wet VPB 1969 in casu niet verrekenbaar zijn.826 Deze bewijs-
lastverdeling is een wijziging ten opzichte van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voor 
welke bepaling de belastingplichtige diende te bewijzen dat was voldaan aan de tenzij-
clausule, te weten tenzij de verliesverrekening hoofdzakelijk ten goede kwam aan de oor-
spronkelijke aandeelhouders; de belastinginspecteur had dan reeds voldaan aan zijn 
bewijslast met betrekking tot voorwaarde dat de onderneming geheel of nagenoeg geheel 
was gestaakt.
De bewijslastverdeling ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen van onderdeel a (ver-
krijging krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht) en onderdeel b (verkrijging door 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds een belang van een derde bezit) van 
art. 20a, lid 2, Wet VPB 1969 rust echter op de belastingplichtige. Wanneer de belasting-
plichtige een beroep op een van deze uitzonderingsbepalingen wenst te doen, dient de 
belastingplichtige aan te tonen dat aan de aldaar opgenomen voorwaarden is voldaan.
Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden ten aanzien van de bewijslastverdeling van 
art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969. Uit de aanhef van art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 – ‘Het eerste 
lid is niet van toepassing (...)’ – en de hieruit blijkende ondergeschiktheid van lid 3 ten 
opzichte van lid 1 leid ik af dat de vraag of de uitzondering voor beursvennootschappen 
van toepassing is, bij de belastingplichtige ligt. De belastinginspecteur heeft dan immers 
reeds voldaan aan zijn bewijslast met betrekking tot lid 1 op grond waarvan het aanneme-
lijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewij-
zigd. Dan is de belastingplichtige weer aan zet om te bewijzen dat het hem niet bekend is 
of bekend had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in hem in belangrijke mate is 
gewijzigd en voorts deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden 
aangemerkt.

5.7.1.2 De beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen
Uit het ondergeschikte karakter van lid 4 en lid 6 van art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte 
van lid 1 kan mijns inziens worden afgeleid dat de bewijslast van de beide in lid 4 opge-
nomen toetsen bij de belastingplichtige ligt. Het startpunt voor art. 20a Wet VPB 1969 ligt 
immers in lid 1. Zodra aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige 
in belangrijke mate is gewijzigd, zijn de verliezen (in beginsel) niet meer verrekenbaar. 
Hieraan kan worden ontkomen door te voldoen aan de beleggingstoets en de activiteiten- 
en inkrimpingstoets van lid 4. De aanhef van deze bepaling – ‘Het eerste lid is voorts niet 
van toepassing indien (...)’ – waaruit het ondergeschikte karakter van lid 4 ten opzichte 
van lid 1 blijkt, maakt dat de bewijslast van de beleggingstoets en de activiteiten- en 
inkrimpingstoetsen naar mijn mening op de belastingplichtige ligt. Dit is ook bevestigd 
in de nota naar aanleiding van het verslag, waarin de staatssecretaris van Financiën als 
motivering geeft dat de belastingplichtige weet welke activiteiten precies zijn verricht en 
of het vermogen in het verlies- of winstjaar in belangrijke mate uit beleggingen heeft 
bestaan.827 Dit geldt mijns inziens ook voor de voor het winstjaar geldende beleggings-
toets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969. Ook van deze toets ligt de bewijslast op de belas-
tingplichtige. Naar mijn mening geldt dus voor alle onderdelen van art. 20a, lid 4 en lid 6, 

826 Ik wijs nog op het woordgebruik in art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. Relevant is namelijk dat aanne-
melijk is dat het uiteindelijke belang in het verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd. De 
inspecteur moet dus aannemelijk maken dat aannemelijk is dat het uiteindelijke belang in het 
verlieslichaam in belangrijke mate is gewijzigd. De NOB constateerde dienaangaande dat de ver-
liezen zelfs komen te vervallen indien aannemelijk is dat een wijziging in het uiteindelijke belang 
heeft plaatsgevonden, maar dit niet daadwerkelijk het geval is. De belastingplichtige moet dan 
aannemelijk maken dat deze wijziging niet heeft plaatsgevonden en zal hier in voorkomende 
gevallen niet altijd in slagen. In dat kader kan ook worden afgevraagd of de zinsnede ‘aanneme-
lijk is dat’ niet beter achterwege had kunnen blijven. Zie onderdeel 7 van het NOB-commentaar 
op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘Wijzi-
gingen van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede trance van het ondernemers-
pakket 2001’ (Wet Ondernemerspakket 2001 (27 209)).

827 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 39.
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Wet VPB 1969 dat de bewijslast volledig op de belastingplichtige ligt.828 In vergelijking 
met art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 is de bewijslast van de belastinginspecteur dus in 
zoverre versoepeld dat hij niet meer behoeft te bewijzen dat de onderneming van het ver-
lieslichaam geheel of nagenoeg is gestaakt.829

5.7.1.3 Bewijslast overige aspecten van art. 20a Wet VPB 1969
De leden 5 tot en met 8 van art. 20a Wet VPB 1969 geven een nadere invulling van de 
beleggingstoets en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van het vierde lid. Voor de 
bewijslast wordt mijns inziens dan ook aangesloten bij de bewijslast voor het vierde lid 
(zie paragraaf 5.7.1.2 hiervóór). Voor de toepassing van het elfde en het twaalfde lid van 
art. 20a Wet VPB 1969 is de bewijslastverdeling niet aan de orde, omdat op dat moment 
reeds vaststaat dat al dan niet voldaan is aan de beleggingstoets- en/of de activiteiten- en 
inkrimpingstoetsen.
Art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 handelt over de situatie van achterwaartse verliesverreke-
ning en bepaalt dat het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing zijn. 
Hetzelfde heeft dan mutatis mutandis te gelden ten aanzien van de bewijslastverdeling. 
Ter zake van het alternatieve stakingscriterium en de beleggingstoets van art. 20a, lid 9, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 rust de bewijslast vervolgens weer op de belastingplich-
tige.

5.7.2 De toerekening van het resultaat uit het jaar van de belangrijke 
aandeelhouderswisseling

5.7.2.1 Lacune in de rechtsbescherming?
Het gewijzigde art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt per 1 januari 2011 dat de verliezen 
die zijn geleden voor het tijdstip van de belangrijke aandeelhouderswisseling – in afwij-
king van art. 20 Wet VPB 1969 – niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn. Voor de resul-
taten uit het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling voor en na de belangrijke 
aandeelhouderswisseling heeft dit tot gevolg dat een afzonderlijke berekening dient te 
worden gemaakt van deze resultaten. Wanneer deze berekening leidt tot een negatieve 
uitkomst, vindt toerekening plaats van dit resultaat aan het voorafgaande respectievelijk 
het volgende jaar. Indien toerekening aan een ander jaar niet mogelijk is omdat de belas-
tingplicht is aangevangen met jaar waarin zich de wijziging heeft voorgedaan of is geëin-
digd bij het einde van dat jaar, wordt het negatieve bedrag niet in aanmerking geno-
men.830

Op enkele plaatsen is gesuggereerd dat als gevolg van de wijziging van art. 20a, lid 1, Wet 
VPB 1969 sprake is van een lacune in de rechtsbescherming.831 In voorkomende gevallen 
kan een belastingplichtige immers geen bezwaar meer maken tegen de aanslag dan wel 

828 Anders Kavelaars die meent dat de bewijslast van het bestaan van het voornemen van art. 20a, lid 
4, onderdeel b, Wet VPB 1969 op de belastinginspecteur rust, P. Kavelaars, ‘Handel in verlies- en 
herinvesteringsvennootschappen aan banden’, TFO 2000/286, p. 292. Overigens is het voor de 
belastingplichtige uitermate moeilijk zo niet onmogelijk is om aannemelijk te maken dat hij een 
voornemen niet had. Hoe kan iemand aannemelijk maken dat hij iets niet van plan was? Zie ook 
Q.W.J.C.H. Kok, ‘De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting’, WFR 2001/
729.

829 Blijkens HR 20 november 1996, nr. 31.430, BNB 1997/22 diende de inspecteur ook het ‘directe 
samenhang’-vereiste te bewijzen als de staking van de onderneming na de aandelenoverdracht 
plaatsvond. Onder het nieuwe art. 20a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 behoeft de inspecteur dit dus niet 
meer te doen.

830 Daarnaast is in de laatste volzin van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 opgenomen dat toerekening van 
een negatief bedrag niet leidt tot het vergoeden van heffingsrente op grond van Hoofdstuk VA 
van de AWR. Deze volzin komt overigens met ingang van 1 januari 2013 te vervallen als gevolg 
van de invoering van de regeling voor belastingrente. Ik laat dit aspect hier buiten beschouwing.

831 Zie het NOB-commentaar van 11 november 2010, A.P.J.D. Rambhadjan, B. Suvaal en J.M. van der 
Vegt, ‘Verliesverrekening voor gevorderden? De (on)voorziene gevolgen van vijf volzinnen’, NTFR 
2010/2802, alsmede (op enig moment) de website van KPMG Meijburg & Co.
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verliesbeschikking van jaar t-1, terwijl art. 20b Wet VPB 1969 niet in de mogelijkheid 
voorziet van het wijzigen van de verliesbeschikking (indien deze reeds definitief is vastge-
steld), anders dan door ambtshalve vermindering. Dit standpunt is op zichzelf juist. Hier-
bij wordt er echter aan voorbijgegaan dat er wel degelijk bezwaar en beroep openstaat 
tegen de vaststelling van de belastbare winst in jaar t. In deze belastbare winst ligt tevens 
het bedrag van de toerekening besloten. Daarmee is sprake van communicerende vaten.
Het antwoord van de staatssecretaris in dit kader is desalniettemin onbevredigend.832 De 
staatssecretaris merkt op dat de belastingplichtige bezwaar kan maken tegen de toereke-
ning van het verlies aan het voorafgaande jaar door bezwaar te maken tegen de aanslag 
over dat voorgaande jaar. Om te voorkomen dat de bezwaartermijn verstrijkt, zou de 
belastingplichtige kunnen verzoeken de aangifte over dat jaar aan te houden en zo nodig 
pro forma bezwaar kunnen aantekenen. Naar de mening van de staatssecretaris gaat het 
bovendien om een beperkt aantal gevallen, omdat de thans aangepaste maatregel vooral 
een preventieve werking heeft. Deze opmerking van de staatssecretaris is veel te kort door 
de bocht. Het is immers niet geheel ondenkbaar dat als gevolg van een aandelenovername 
de eventuele toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in zijn geheel niet zeker is. Belasting-
plichtigen die vermoeden dat art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing kan zijn, zouden dan 
in het jaar voorafgaande aan de belangrijke aandeelhouderswisseling reeds pro forma 
bezwaar moeten maken tegen de aanslag en/of verliesbeschikking. Dit lijkt mij uiterst 
ongewenst. Het zou naar mijn mening het meest zuiver zijn om in dergelijke gevallen bin-
nen de kaders van art. 20b Wet VPB 1969 alsnog de mogelijkheid van bezwaar en beroep 
open te stellen.833 Met andere woorden: de toerekening van een verlies aan het vooraf-
gaande jaar zou op grond van art. 20b Wet VPB 1969 bij voor bezwaar vatbare beschikking 
moeten gebeuren.

5.7.2.2 De aangifte in het jaar van de belangrijke aandeelhouderswisseling
In WFR 2011/312834 heb ik mij afgevraagd, indien art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is, 
naar welk bedrag de aangifte vennootschapsbelasting dient te worden ingevuld, d.w.z. de 
belastbare winst vóór of na toerekening van verliezen aan het voorafgaande respectieve-
lijk volgende jaar. Hierbij heb ik het volgende voorbeeld aangehaald, waarbij in jaar t een 
belangrijke aandeelhouderswisseling plaatsvindt, terwijl niet voldaan kan worden aan 
een van de uitzonderingen van art. 20a Wet VPB 1969. Het resultaat van jaar t ziet er als 
volgt uit:

Resultaat periode 1 jaar t: -40
Resultaat periode 2 jaar t: +50

In jaar t wordt een jaarwinst behaald van 10. Het verlies uit periode 1 wordt op basis van 
art. 20a Wet VPB 1969 toegerekend aan jaar t-1 en vermindert de belastbare winst. De jaar-
winst van jaar t wordt vastgesteld op +50.

Stel dat de belastingplichtige tevens beschikt over een compensabel verlies uit het voor-
afgaande jaar (t-1). Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 heeft dan een aantal gevolgen:
1. het komt mij voor dat de belastingplichtige in jaar t aangifte dient te doen naar een 

belastbare winst van 10 (zie echter hierna);
2. als gevolg van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 wordt het verlies uit periode 1 

toegerekend aan het voorafgaande jaar;

832 Kamerstukken I, 2010-2011, 32 504, nr. D, p. 31.
833 Hierbij dient bedacht te worden dat in voorkomende gevallen de belastingplichtige als gevolg van 

de toerekening aan het voorgaande jaar alsnog een beroep zou willen doen op de mogelijkheid 
van de verruimde carry-back in jaar t-1. Indien de verliesbeschikking echter onherroepelijk vast-
staat, is dit echter niet meer mogelijk. Ook hier zou een tegemoetkoming op zijn plaats zijn. Zie 
in gelijke zin A.P.J.D. Rambhadjan c.s., t.a.p. Dit is echter door de staatssecretaris van Financiën 
afgewezen. Zie de brief van 22 februari 2011, nr. AFP2011/57U, NTFR 2011/443.

834 D.R. Post, ‘Ruim baan voor de handel in verlies-bv’s!’, WFR 2011/312.
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3. het verlies van het voorafgaande jaar (t-1) wordt vergroot met 40. Er volgt een (ambts-
halve?) aanpassing van de verliesbeschikking ex art. 20b Wet VPB 1969, waartegen in 
voorkomende gevallen geen bezwaar meer openstaat;

4. de jaarwinst van het jaar t wordt door de inspecteur vastgesteld op 50. Er staat bezwaar 
en beroep open tegen deze vaststelling van de belastbare winst in dit jaar.835

De belastingplichtige dient naar mijn mening aangifte te doen op basis van de gehele jaar-
winst van 10. Dit blijkt overigens eveneens uit aangiftebiljet voor de vennootschapsbelas-
ting voor het jaar 2011. De belastingplichtige dient vervolgens zelf aan te geven op welke 
wijze het resultaat naar zijn mening zou moeten worden opgesplitst over periode 1 en 2. 
Hoewel dit mij logisch voorkomt, dient wel bedacht te worden dat de bewijslast van 
art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 op de inspecteur ligt. Voorts is niet altijd met zekerheid vast 
te stellen of art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is.

5.7.3 De mogelijkheid van zekerheid vooraf

Op grond van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 kan de belastingplichtige zekerheid verkrij-
gen over het antwoord op de volgende vragen:836

a. is sprake van een situatie waarin het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in 
belangrijke mate is gewijzigd;837

b. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin het 
verlies is geleden niet grotendeels uit beleggen; en

c. is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 
1969.

Deze vragen zijn zowel relevant voor de voorwaartse verliesverrekening als de achter-
waartse verliesverrekening, behoudens uiteraard onderdeel c, dat slechts ziet op voor-
waartse verliesverrekening. In aanvulling op het vorenstaande kan voor de achterwaartse 
verliesverrekening zekerheid worden verkregen over het antwoord op de volgende vra-
gen:
d. zijn de werkzaamheden van het lichaam gestaakt of nagenoeg geheel gestaakt;838 en
e. bestonden de bezittingen gedurende ten minste negen maanden in het jaar waarin de 

belastbare winst onderscheidenlijk het binnenlandse inkomen is behaald waarmee 
een verlies achterwaarts zou worden verrekend, niet grotendeels uit beleggingen.

Op bovengenoemde vragen beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking, 
waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Hierop kan de inspecteur alleen terugkomen 
als de belastingplichtige onjuiste gegevens heeft verstrekt. In dat geval is de beschikking 

835 Door A.P.J.D. Rambhadjan c.s., t.a.p. is gesuggereerd dat de wijziging van art. 20a Wet VPB 1969 
niet op adequate wijze zou doorwerken naar de artikelen 21 en 21a Wet VPB 1969, omdat verre-
kening zou plaatsvinden naar een gedeelte van een boekjaar (nl. periode 1 respectievelijk periode 
2). Ik kan Rambhadjan c.s. hierin niet volgen. Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 leidt welis-
waar tot de vaststelling van een belastbare winst die afkomstig is periode 1 of 2, maar dit is wel 
degelijk de belastbare winst van het gehele boekjaar.

836 Ik wijs hier op het woordgebruik van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. De belastingplichtige kan 
slechts zekerheid verkrijgen over het antwoord op de in de onderdelen a tot en met d genoemde 
vragen. Dit zegt nog niets over de vraag of de inspecteur inhoudelijk van mening is dat de in 
genoemde onderdelen vermelde feiten in casu ook aan de orde zijn bij de belastingplichtige. 
Mijns inziens had het tekstdeel ‘het antwoord op’ moeten vervallen. De belastingplichtige wil 
zekerheid over de inhoudelijke vragen, niet over het antwoord daarop. Vgl. in dit kader bijvoor-
beeld art. 14, lid 8, Wet VPB 1969, art. 14a, lid 8, Wet VPB 1969 en art. 14b, lid 7, Wet VPB 1969 
die wel degelijk spreken van zekerheid over de vraag of (in dit geval) sprake is van het ontgaan of 
uitstellen van belastingheffing. Vgl. tevens Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 58 waar 
wel degelijk wordt gesproken over zekerheid omtrent de vraag of bepaalde onderdelen van art. 
20a Wet VPB 1969 van toepassing zijn.

837 In mijn optiek ziet dit onderdeel op de toepassing van de gehele aandeelhouderstoets, derhalve 
inclusief de toepassing van het tweede en derde lid.

838 Naar ik veronderstel in de tussenliggende periode.
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namelijk niet rechtsgeldig.839 Art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 is een welkome tegemoetko-
ming voor belastingplichtigen die als gevolg van een wijziging van het uiteindelijke 
belang zekerheid willen verkrijgen of voldaan is aan de voorwaarden van art. 20a Wet VPB 
1969. Het komt mij overigens voor dat op basis van letterlijke lezing van art. 20a, lid 10, 
Wet VPB 1969 geen antwoord wordt verkregen of een bepaald verlies verrekenbaar is op 
grond van art. 20a Wet VPB 1969. Op basis van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 kan slechts 
zekerheid worden verkregen omtrent de aldaar opgesomde onderdelen. De verrekenbaar-
heid van het verlies zelf komt bij de verliesverrekeningsbeschikking ex art. 21 of art. 21a 
Wet VPB 1969 tot uitdrukking.840

In mijn optiek (zie tevens paragraaf 5.5.5), dient de beslissing op het verzoek om toepas-
sing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 tevens in het tiende lid te worden opgenomen. Als-
dan heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om tegen de afwijzing van een dergelijk 
verzoek in bezwaar (en eventueel beroep) te komen, anders dan door middel van bezwaar 
(en beroep) tegen de aanslag en of verlies(verrekenings)beschikking zelf. Voorts zou naar 
mijn mening een algehele tegenbewijsmogelijkheid voor de toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969 niet misstaan. Er zijn immers situaties denkbaar waarbij art. 20a Wet VPB 1969 
op grond van een letterlijke lezing weliswaar van toepassing is (de ‘animus compensandi’ 
is immers niet vereist), maar toepassing van deze bepaling, op grond van een redelijke 
wetstoepassing achterwege zou moeten blijven. Het gaat dan om situaties waarin een wij-
ziging van het uiteindelijke belang in de belastingplichtige niet in overwegende mate is 
gericht op het verruimen van de mogelijkheden van verliesverrekening van de belasting-
plichtige dan wel van degenen die een (uiteindelijk) belang in de belastingplichtige hou-
den. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op terug.

5.7.4 Relatie met overige formeelrechtelijke bepalingen van hoofdstuk IV Wet 
VPB 1969

Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt dat verliezen in beginsel niet langer voor- dan 
wel achterwaarts verrekenbaar zijn, rijst de vraag op welke wijze dit is geformaliseerd. 
Hierbij zijn naast art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969 ook de algemene formele bepalingen 
omtrent verliesverrekening, art. 20b, 21 en 21a Wet VPB 1969, van belang. De artikelen 
20b, 21 en 21a Wet VPB 1969 zien op respectievelijk de vaststelling van de verliesbeschik-
king, de vermindering van de aanslag bij voorwaartse en achterwaartse verliesverreke-
ning en de verliesverrekeningsbeschikking. Als gevolg van de invoering van de Techni-
sche Herstelwet 2005, Stb. 2005, nr. 603 is expliciet in art. 21 en art. 21a Wet VPB 1969 
vastgelegd dat de belastingplichtigen rechtsmiddelen kunnen aanwenden die betrekking 
hebben op de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij de vermindering van de aanslag 
bij achterwaartse verliesverrekening (art. 21 Wet VPB 1969) en bij de voorwaartse verlies-
verrekening (art. 21a Wet VPB 1969).841 Voordien kon nog worden getwijfeld of wel rechts-
middelen tegen de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 openstonden, indien niet expli-
ciet was verzocht om een beschikking ex art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969.842 Hierbij is ove-
rigens van belang dat art. 20b, lid 1, Wet VPB 1969 bepaalt dat een verlies jaarlijks door 
de inspecteur wordt vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze vaststelling 

839 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 43.
840 Het is dus mogelijk dat een belastingplichtige om zekerheid verzoekt ten aanzien van de vraag of 

sprake is van een belangrijke aandeelhouderswijziging op grond van art. 20a, lid 10, onderdeel a, 
Wet VPB 1969. Wanneer niet tevens wordt verzocht om een uitspraak te doen of voldaan is aan 
de voorwaarden als genoemd in art. 20a, lid 4, Wet VPB 1969, behoeft een verlies dus niet zonder 
meer verrekenbaar te zijn.

841 Nadat hierop was gewezen door onder meer J.A.R. van Eijsden in ‘Enkele formele aspecten van 
verliesverrekening’, WFR 2003/939. Deze toevoeging was naar de mening van Van Eijsden nood-
zakelijk vanwege de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een geheel nieuw art. 
20a Wet VPB 1969.

842 Zie hierover bijvoorbeeld J.A.R. van Eijsden, ‘Enkele formele aspecten van verliesverrekening’, 
WFR 2003/939 en het nadien gepubliceerde artikel van Van Eijsden met dezelfde titel in WFR 2005/
1526.
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van het verlies zegt echter niets over de vraag of dit verlies al dan niet verrekenbaar is op 
grond van art. 20a Wet VPB 1969. Uit de systematiek van art. 21 en 21a Wet VPB 1969 volgt 
namelijk dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 eerst bij het verrekenen van het ver-
lies aan de orde komt. Het is dan ook daarom dat in deze bepalingen expliciet de moge-
lijkheid is opgenomen om bezwaar aan te tekenen tegen de toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969. In de nota van wijziging bij de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 is opge-
merkt dat belastingplichtigen op grond van het tiende lid reeds op het moment van de 
belangrijke aandeelhouderswijziging zekerheid kunnen vragen omtrent de toepassing 
van deze bepaling.843 Zoals ik hiervoor heb aangegeven dient deze uitspraak van de wet-
gever in die zin te worden genuanceerd, dat op basis van het tiende lid slechts een uit-
spraak wordt verkregen over de onderdelen a t/m e van art. 20a, lid 10, Wet VPB 1969. Dit 
hoeft niet in alle gevallen te betekenen dat een verlies ook daadwerkelijk verrekenbaar is 
op grond van art. 20a Wet VPB 1969.
In art. 21a, lid 3, Wet VPB 1969 is als gevolg van de hiervoor genoemde wijziging in de 
Technische Herstelwet 2005 bepaalt dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 aan de 
orde kan komen bij het afgeven van de beschikking voor voorwaartse verliesverrekening 
op grond van art. 21a, lid 1, Wet VPB 1969. Met betrekking tot achterwaartse verliesverre-
kening is art. 21, lid 2, Wet VPB 1969 van belang. Deze bepaling biedt de belastingplich-
tige de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de carry-backbeschikking voor 
zover dit betreft de toepassing van art. 20 of art. 20a Wet VPB 1969. De omvang van het 
verlies kan in beginsel niet aan de orde komen bij een bezwaar tegen de carry-backbe-
schikking. Hiervoor dient de belastingplichtige bezwaar aan te tekenen tegen de verlies-
beschikking ex art. 20b, lid 1, Wet VPB 1969 zelf. De toevoeging van art. 20a Wet VPB 1969 
in art. 21, lid 2, Wet VPB 1969 is een welkome tegemoetkoming voor belastingplichtigen 
om de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 bij achterwaartse verliesverrekening aan de 
orde te stellen. Praktisch gezien zal dit meestal neerkomen op een bezwaar tegen het niet 
afgeven van een beschikking op grond van art. 21, lid 1, Wet VPB 1969.

5.8 DE VERHOUDING MET HET EUROPESE RECHT

In mijn artikel in MBB 2011 nr. 11 ben ik ingegaan op de mogelijke Europeesrechtelijke 
aspecten van art. 20a Wet VPB 1969.844 Hierbij ben ik onder meer ingegaan op mogelijke 
impact van het aanmerken van de Duitse Sanierungsklausel als staatssteun op art. 20a 
Wet VPB 1969 en het betoog van Engelen845 dat art. 20a Wet VPB 1969 mogelijkerwijs een 
verboden belemmering kan inhouden op basis van het arrest Deutsche Shell846 en/of de 
‘golden shares’-arresten.847 Hoewel de mogelijke impact hiervan mij beperkt lijkt, ik ver-
wijs hiervoor kortheidshalve naar mijn analyse in de onderdelen 3.4 en 4 van voornoemd 
artikel, kan er mogelijk wel spanning ontstaan bij de toepassing van art. 20a Wet VPB 
1969 op buitenlands belastingplichtigen.
Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.4 is art. 20a Wet VPB 1969 volgens de wettekst van toe-
passing op de belastingplichtige. Er wordt daarmee geen onderscheid gemaakt tussen bin-
nenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Toch rijst de vraag of 
voor de toepassing van deze bepaling alle activiteiten en beleggingen van de belasting-

843 Kamerstukken II, 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 16.
844 D.R. Post, ‘De verhouding tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht’, MBB 2011 nr. 11, 

p. 447-457.
845 Zie het college dat F.A. Engelen heeft gegeven voor de Portugese IDEFF op 23 april 2009 met als 

titel ‘ECJ Recent Cases: The Exemption Method for the Avoidance of Double Taxation and the Tre-
atment of Losses’, te raadplegen via http://www.ideff.pt/ini_detail.php?zID=10=155.

846 HvJ 28 februari 2008, zaak C-293/06 (Deutsche Shell), NTFR 2008/561.
847 Zie bijvoorbeeld de arresten van 4 juni 2002, zaak C-367/98 (Commissie/Portugal), zaak C-483/99 

(Commissie/Frankrijk), zaak C-503/99 (Commissie/België), de arresten van 28 september 2006, 
zaak C-282/04 (Commissie/Nederland inzake KPN en TPG) en zaak C-283/04 (Commissie/Nederland 
inzake KPN en TPG), NJ 2007/127 en meer recent HvJ 23 oktober 2007, zaak C-112/05 (Commissie/
Duitsland inzake Volkswagen), Ondernemingsrecht 2007/189.
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plichtige van belang zijn.848 Waarom zouden immers de activiteiten (en beleggingen) van 
de belastingplichtige voor zover die zich over de landsgrens afspelen op enigerlei wijze 
van invloed moeten zijn om te kunnen beoordelen of een Nederlands verlies nog verre-
kenbaar is? Toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 op alle activiteiten van de belasting-
plichtige kan namelijk leiden tot bijzondere situaties.849 Hierbij dient naar mijn mening 
een onderscheid te worden gemaakt tussen vennootschappen die vanuit Nederland acti-
viteiten in het buitenland verrichten (de outbound-situatie) en vennootschappen die van-
uit het buitenland activiteiten in Nederland verrichten (de inbound-situatie). Alvorens 
hier nader op in te zoomen, ga ik eerst in op de vraag op welke wijze art. 20a Wet VPB 
1969 naar mijn mening zou moeten worden geïnterpreteerd. Er zijn twee lezingen denk-
baar.
De eerste lezing (hierna: ‘lezing 1’) gaat ervan uit dat alle activiteiten van de belasting-
plichtige voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 van belang zijn. Deze tekstuele uit-
leg zoekt aansluiting bij het begrip ‘belastingplichtige’. Dit betekent dat ook de activitei-
ten van het buitenlandse hoofdhuis (in een inbound-situatie) respectievelijk de activitei-
ten van de buitenlandse vaste inrichting (in een outbound-situatie) van belang zijn voor 
de beoordeling of een verlies al dan niet verrekenbaar is op grond van art. 20a Wet VPB 
1969. De belastingplichtige is immers het buitenlandse hoofdhuis en niet de vaste inrich-
ting.
De tweede lezing (hierna: ‘lezing 2’) gaat uit van uitleg die meer in lijn is met doel en 
strekking van art. 20a Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 is hierbij slechts van toepas-
sing op het object dat in de Nederlandse heffing wordt betrokken. In een inbound-situatie 
betekent dit dat slechts de activiteiten van de Nederlandse vaste inrichting van belang 
zijn. In een outbound-situatie zijn echter zowel de activiteiten van het Nederlandse hoofd-
huis als de buitenlandse vaste inrichting van belang, aangezien de heffing van binnen-
lands belastingplichtigen plaatsvindt over de wereldwinst.
Naar mijn mening is lezing 2 op basis van doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 de 
juiste. Zoals gezegd valt immers niet in te zien waarom de activiteiten van het buiten-
landse hoofdhuis van belang zijn voor de beoordeling of de verliezen van een Nederlandse 
vaste inrichting nog verrekenbaar zijn.850 Toch blijkt lezing 2 niet de lezing te zijn die de 
wetgever en/of de besluitgever voorstaat. Dit is (opmerkelijk genoeg) niet te vinden in de 
toeplichting op art. 20a Wet VPB 1969, maar (voor wat betreft het fiscale-eenheidsregime) 
in de toelichting op art. 31 Besluit FE 2003. Deze bepaling bevestigt in het eerste lid, dat 
indien een buitenlandse maatschappij deel gaat uitmaken van de fiscale eenheid, slechts 
de vaste inrichting in Nederland daadwerkelijk deel uitmaakt van deze fiscale eenheid. In 
het derde lid is vervolgens een uitzondering op deze hoofdregel gemaakt, op grond waar-
van – in afwijking van art. 15ae, lid 3, Wet VPB 1969 – voor de belastingplichtige dient te 
worden gelezen de buitenlands belastingplichtige die deel uitmaakt van de fiscale een-
heid. In de toelichting op deze bepaling is opgemerkt dat de vraag of toetsing ten aanzien 
van de activiteiten en beleggingen voor de toepassing van art. 20a van de wet dient plaats 
te vinden op het niveau van het lichaam of op het niveau van de vaste inrichting, zich 
evenzeer buiten fiscale eenheid voordoet.851 Art. 29, lid 3, (thans art. 31, DRP) van het 
besluit beoogt niet een aparte regeling te geven, maar slechts te voorkomen dat de 
beperkte definitie van het begrip maatschappij voor buitenlands belastingplichtigen mee-
brengt, dat bij de toetsing van de in art. 20a van de wet neergelegde vereisten voor de 
instandhouding van de verliescompensatie binnen fiscale eenheid mogelijk een andere 
maatstaf wordt aangelegd dan buiten fiscale eenheid. Daarmee geeft de staatssecretaris 
aan dat zonder het bestaan van de fiscale eenheid voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 

848 Deze activiteiten en beleggingen zijn immers van belang voor de vraag of voldaan is aan de voor-
waarden als gesteld in het vierde lid van art. 20a Wet VPB 1969.

849 Zie tevens D.R. Post, De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, 
Kluwer, Deventer 2009, p. 27.

850 In gelijke zin N.M. van der Wal, ‘Vaste inrichtingen en het gemeenschapsrecht: enkele kwetsbare 
onderdelen van de Nederlandse regelgeving’, WFR 2009/436, onderdeel 3.4.

851 Kamerstukken I 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 17.
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1969 gekeken dient te worden naar de buitenlands belastingplichtige en niet slechts naar 
de vaste inrichting. Dat deze benadering kan leiden tot overkill, is door de staatssecretaris 
bewust geaccepteerd:852

‘Verder vraagt de Orde zich af of de regeling zoals neergelegd in artikel 29, derde lid, van 
het besluit de meest logische is gezien de ratio van artikel 20a van de wet. De Orde wijst erop 
dat een buitenlands belastingplichtige die zijn buitenlandse hoofdhuis inkrimpt, bij aande-
lenoverdracht geconfronteerd kan worden met een beperking in de Nederlandse verliesver-
rekeningsmogelijkheden, hoewel de Nederlandse activiteiten ongewijzigd zijn voortgezet. 
Opgemerkt kan worden dat het door de Orde geschetste voorbeeld zich ook in spiegelbeeld-
situaties kan voordoen, waarbij de werkzaamheden van de vaste inrichting853 met 80% zijn 
ingekrompen, maar er op het niveau van het lichaam als zodanig geen enkele inkrimping 
heeft voorgedaan. In de visie van de Orde zou in die situatie de verliesverrekening na aan-
delenoverdracht zijn uitgesloten.’

Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat lezing 1 als rechtens juist moet worden 
aangemerkt. Deze lezing heb ik ook verdedigd in paragraaf 5.2.4. Dit laat onverlet dat 
lezing 2 meer in overeenstemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.854 
Zoals vermeld kunnen beide lezingen vanuit een Europeesrechtelijke invalshoek tot ver-
schillende uitkomsten leiden. Ik werk dit hieronder nader uit.

5.8.1 Het standaard beslisschema van het Hof van Justitie

Voor de vraag of een bepaalde regeling in strijd is met het Europese recht heeft het HvJ 
een vast beslisschema of ‘stappenplan’ ontwikkeld. Dit beslisschema855 ziet er als volgt 
uit:
1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VwEU?
2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de Ver-

dragsvrijheden?
3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?
4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken?
5. Zo ja, is het middel proportioneel (de evenredigheidstoets); met andere woorden: is er 

niet een minder belemmerende/discriminerende maatregel voorhanden?

In een zuiver binnenlandse situatie is er in beginsel geen sprake toegang tot het VwEU, 
tenzij het Europese recht rechtstreeks is geïncorporeerd in het nationale recht (vgl. HvJ 
17 juli 1997, zaak C-28/95 (Leur-Bloem), BNB 1998/32). Toegespitst op art. 20a Wet VPB 
1969 kan er echter in een grensoverschrijdende situatie sprake zijn van toegang tot het 
VwEU, bijvoorbeeld indien een vennootschap uit een andere lidstaat zijn aandelen in een 
Nederlands verlieslichaam wil verkopen dan wel indien deze buitenlandse vennootschap 
de aandelen in een Nederlands verlieslichaam wil aankopen. Ook is sprake van een grens-
overschrijdende situatie indien een buitenlands belastingplichtige zijn activiteiten in 
Nederland uitoefent met behulp van een vaste inrichting dan wel vice versa. Daarmee is 
mijns inziens aan deze voorwaarde voldaan en is er toegang tot het VwEU.

852 Kamerstukken I 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
853 Naar ik aanneem de vaste inrichting in het buitenland. 
854 Voor de toepassing van de houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969, waarbij 

eveneens de werkzaamheden van de belastingplichtige een rol spelen, heeft R. de Graaff betoogd 
dat zowel de werkzaamheden van het hoofdhuis als dat van de vaste inrichting van belang zijn. 
Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108. In 
art. 31 Besluit FE 2003 echter geen uitzondering gemaakt voor deze bepaling, zodat kan worden 
betwijfeld of de lezing van De Graaff de juiste is. Anderzijds kan worden afgevraagd dit antwoord 
in art. 31 Besluit FE 2003 dient te worden gevonden. Zie tevens D.R. Post, De handel in verlieslichamen 
en de houdsterverliesregeling, FM 98, 2e herziene druk, Kluwer, Deventer 2009, p. 120.

855 Ontleend aan B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED 
Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer 2009, p. 6 e.v.
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Vervolgens rijst dan de vraag of er sprake is van discriminatie of van een belemmering. 
Discriminatie lijkt op het eerste gezicht bij art. 20a Wet VPB 1969 niet aan de orde, omdat 
binnenlands belastingplichtige en buitenlands belastingplichtigen op dezelfde wijze wor-
den behandeld. Zoals vermeld moet voor een goede beoordeling of sprake is van discrimi-
natie een onderscheid te worden gemaakt tussen vennootschappen die vanuit Nederland 
activiteiten in het buitenland verrichten (de outbound-situatie) en vennootschappen die 
vanuit het buitenland activiteiten in Nederland verrichten (de inbound-situatie).

5.8.2 De inbound-situatie

Zoals vermeld dient naar de mening van de staatssecretaris van Financiën art. 20a Wet 
VPB 1969 te worden toegepast op de gehele belastingplichtige. Dit betekent dat voor de 
toepassing van de beleggingstoets en de activiteitentoets van het vierde lid, ook de bezit-
tingen en werkzaamheden die zich buiten de Nederlandse heffingssfeer bevinden meetel-
len voor de beoordeling of de verliezen van de vaste inrichting verrekenbaar zijn op grond 
van art. 20a Wet VPB 1969. Dit kan uiteraard tot ingewikkelde en tijdrovende exercities 
leiden, omdat voor het hoofdhuis dan bijvoorbeeld beoordeeld moet worden of de bezit-
tingen die toerekenbaar zijn aan het hoofdhuis als een belegging moeten worden aange-
merkt.856 Hierdoor kan de bijzondere (inbound-)situatie ontstaan dat verliezen niet meer 
verrekenbaar zijn als de vaste inrichting in Nederland minder dan 30% uitmaakt van de 
gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van het lichaam en dit lichaam na een 
belangrijke aandeelhouderswisseling al zijn overige (buitenlandse) activiteiten stillegt. 
Mogelijkerwijs leidt dit tot Europeesrechtelijke complicaties. Ik illustreer dit aan de hand 
van een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel er zijn twee belastingplichtigen A en B die soortgelijke activiteiten (qua 
aard en omvang) in Nederland verrichten. De activiteiten van belastingplichtige 
A worden echter in Nederland uitgeoefend door middel van een vaste inrich-
ting, terwijl belastingplichtige B een naar Nederlands opgerichte en feitelijk in 
Nederland gevestigde bv is (zonder vaste inrichting). Stel de activiteiten van het 
hoofdhuis van belastingplichtige A worden stilgelegd, waarbij de vaste inrich-
ting in Nederland minder dan 30% uitmaakt van de gezamenlijke omvang van 
de werkzaamheden van het lichaam. Na een belangrijke aandeelhouderswisse-
ling zijn de verliezen van belastingplichtige A niet langer verrekenbaar, terwijl 
de verliezen van belastingplichtige B nog wel verrekenbaar zijn op grond van 
art. 20a Wet VPB 1969. Dit, terwijl de activiteiten van beide belastingplichtigen 
in Nederland ongewijzigd zijn gebleven. Het uitoefenen van de activiteiten in 
Nederland door middel van een vaste inrichting leidt dan tot een nadeel ten 
opzichte van het uitoefenen van dezelfde activiteiten met behulp van een ven-
nootschap die slechts activiteiten in Nederland verricht.

Hoewel art. 20a Wet VPB 1969 belastingplichtige A en B ongelijk behandelt, dient in dit 
voorbeeld eerst de vraag te worden beantwoord of er sprake is van objectief vergelijkbare 
gevallen. Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet het geval, omdat een vaste inrichting belast 
wordt op basis van het broninkomen, terwijl een vennootschap wordt belast op basis van 
haar wereldinkomen. Binnen de context van art. 20a Wet VPB 1969 lijkt echter wel sprake 
te zijn van objectief vergelijkbare gevallen. Hierbij is tevens van belang dat uit de recht-
spraak van het Hof van Justitie volgt dat het antwoord op de vraag of voor de toepassing 
van een bepaalde belastingmaatregel gevallen vergelijkbaar zijn, moet worden gevonden 
in het licht van de doelstelling van de desbetreffende regeling.857 Daarnaast is het vaste 

856 Dit zou mijns inziens moeten worden beoordeeld naar de Nederlandse maatstaven voor vermo-
gensetikettering.

857 HvJ 7 september 2004, zaak C-319/02 (Manninen), NTFR 2004/1433, BNB 2004/401.



240 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

jurisprudentie van het Hof van Justitie dat vaste inrichtingen en vennootschappen in een 
inbound-situatie in een vergelijkbare situatie verkeren. Zie onder meer de arresten Avoir 
Fiscal, Royal Bank of Scotland en Saint-Gobain.858 Met De Graaff ben ik van mening dat dit 
op zichzelf ook logisch is: Waarom zou een vaste inrichting op een andere wijze in de 
grondslag dienen te worden begrepen dan een vennootschap?859 De Graaff leidt dit voor 
wat de binnenlandse regels voor verliesverrekening impliciet af uit het arrest Futura Par-
ticipations860 en verwijst tevens naar Wattel die schrijft:861

‘Thus, branches of nonresident companies are entitled (...) to the same domestic loss carry-
over possibilities as residents (Futura) (...).’ 

Vervolgens concludeert De Graaff met betrekking tot de houdsterverliesregeling dat deze 
regeling gaat over de verrekening van verliezen die tot de Nederlandse grondslag behoren. 
Voor zover het daarbij gaat om binnenlandse862 verliezen verkeren Nederlandse vaste 
inrichtingen en dochtervennootschappen ten aanzien van de houdsterverliesregeling in 
een objectief vergelijkbare situatie. Naar mijn mening is er voor wat betreft de beoorde-
ling of er in de hiervoor genoemde situatie sprake is van objectief vergelijkbare gevallen 
geen verschil tussen art. 20a Wet VPB 1969 en de houdsterverliesregeling. Beide regelin-
gen betreffen immers een Nederlandse regeling voor de verrekening van verliezen. Nu er 
in een objectief vergelijkbare situatie (zie het voorbeeld hierboven met de belastingplich-
tigen A en B) sprake is van een ongelijke behandeling, lijkt er tevens sprake te zijn van 
discriminatie. Dit kan strijdigheid met de vrijheid van vestiging opleveren (art. 49 VwEU).

5.8.3 De outbound-situatie

In de outbound-situatie gaat het om belastingplichtigen die hun buitenlandse activiteiten 
vanuit Nederland ontplooien. Art. 20a Wet VPB 1969 bepaalt ook in deze gevallen dat de 
activiteiten- en beleggingstoetsen moeten worden toegepast op de belastingplichtige, der-
halve inclusief de activiteiten en bezittingen van de (buitenlandse) vaste inrichting. Deze 
activiteiten en bezittingen worden in elk geval in de Nederlandse heffing betrokken, 
omdat de Nederlandse belastingplichtige wordt belast op basis van zijn wereldinkomen. 
De vraag rijst of er situaties denkbaar zijn waarin een ingezetene met een vaste inrichting 
in het buitenland voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 slechter worden behan-
deld dan ingezetenen zonder een vaste inrichting. Met andere woorden: het meetellen 
van de activiteiten en de bezittingen van de belastingplichtige die door middel van een 
vaste inrichting in het buitenland worden verricht, leidt ertoe dat de belastingplichtige 
slechter af is dan wanneer deze (buitenlandse) activiteiten met behulp van een dochter-
maatschappij zouden worden uitgeoefend. Zo’n situatie kan zich naar mijn mening voor-
doen in de spiegelbeeldige situatie van de in paragraaf 5.8.2 geschetste inbound-situatie; 
de belastingplichtige met een vaste inrichting in het buitenland staakt zijn activiteiten in 
het buitenland en deze werkzaamheden maken meer dan 70% van de totale werkzaamhe-
den van de belastingplichtige. Art. 20a Wet VPB 1969 verhindert in dat geval de verliesver-
rekening. Indien de belastingplichtige de werkzaamheden in het buitenland zou hebben 
verricht met behulp van een dochtervennootschap zou art. 20a Wet VPB 1969 buiten toe-
passing blijven. Daarmee is sprake van een verschillende behandeling.

858 HvJ 28 januari 1986, zaak C-270/83 (Avoir Fiscal), Jurispr., p. 273, HvJ 29 april 1999, zaak C-311/97 
(Royal Bank of Scotland), V-N 1999/37.30 en HvJ 21 september 1999, zaak C-307/97 (Saint-Gobain), 
BNB 2000/75.

859 Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108, 
onderdeel 3.2.1.3, die dezelfde vraag heeft beantwoord in het licht van de beoordeling van de 
houdsterverliesregeling ex art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969.

860 HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365.
861 B.J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, (Fed Fiscale Studieserie), Kluwer, Deventer 2008, 

p.  405, par. 14.6.1.
862 Naar mijn mening kan beter gesproken worden van Nederlandse verliezen.
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Maar is er ook sprake van objectief vergelijkbare gevallen? Uit onder meer de arresten 
Columbus Container Services863 en X Holding864 volgt dat een ongelijke behandeling van 
een vaste inrichting ten opzichte van een vennootschap in een outbound-situatie geoor-
loofd is, omdat geen sprake is van een objectief vergelijkbare situatie.865 Voorts kan wor-
den opgemerkt dat de hiervoor beschreven benadering waarbij slechts de Nederlandse 
bezittingen en activiteiten voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in aanmerking 
worden genomen, naar huidig recht in een outbound-situatie leiden tot Europeesrechte-
lijke complicaties. Uit het arrest Amid866 volgt namelijk dat in beginsel geen beperking in 
de voorwaartse verliesverrekening mag worden gehanteerd bij een ingezetene met een 
vaste inrichting in het buitenland indien ingezetenen zonder vaste inrichting in het bui-
tenland niet met die beperking worden geconfronteerd. Daarmee lijkt het vanuit een 
Europeesrechtelijke invalshoek in een outbound-situatie noodzakelijk dat ook de activi-
teiten en bezittingen van de buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de beoordeling 
of de verliezen verrekenbaar zijn op grond van art. 20a Wet VPB 1969.867 Anderzijds kan 
worden betoogd dat in het hierboven opgenomen voorbeeld het niet laten meetellen van 
de buitenlandse activiteiten en bezittingen niet leidt tot een beperking, maar juist tot een 
voordeel. In die situatie ondervindt de belastingplichtige dus ook geen nadeel van het niet 
laten meetellen van de buitenlandse activiteiten en bezittingen. De belastingplichtige zou 
in een nadelige positie kunnen komen te verkeren, indien de Nederlandse activiteiten 
zouden worden gestaakt of ingekrompen, terwijl deze activiteiten meer dan 30% zouden 
uitmaken van de totale activiteiten van de belastingplichtige. Het niet laten meetellen van 
de buitenlandse activiteiten zou er dan toe leiden dat de verliezen van de belastingplich-
tige niet langer verrekenbaar zijn, terwijl voor de belastingplichtige als geheel bezien 
geen sprake is van een inkrimping van meer dan 70%. Echter ook in deze situatie geldt 
nog steeds dat op basis van de arresten X Holding en Columbus Container Services geen 
sprake is van objectief vergelijkbare situaties, zodat van discriminatie of een belemme-
ring geen sprake kan zijn.

5.8.4 Rechtvaardigingsgronden

5.8.4.1 De inbound-situatie
Nu in paragraaf 5.8.2 geconstateerd is dat er in een inbound-situatie sprake is van een 
belemmering (discriminatie), rijst de vraag of dit onderscheid geoorloofd is. Zoals ik hier-
voor reeds aangaf, kan uit de arresten Avoir Fiscal, Royal Bank of Scotland en Saint-Gobain 
worden afgeleid dat vaste inrichtingen en vennootschappen in inbound-situaties in begin-
sel op dezelfde wijze dienen te worden behandeld (rechtsvormneutraliteit). In zoverre is 
dit onderscheid dan ook niet geoorloofd. Op zichzelf is het bestrijden van ongewenst 
gebruik van de handel in verlieslichamen naar mijn mening een geoorloofd doel, maar 

863 HvJ 6 december 2007, zaak C-298/05 (Columbus Container Services), NTFR 2007/2295, FED 2008/35.
864 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22, 

r.o. 38.
865 Mogelijkerwijs kan wel sprake zijn van objectief vergelijkbare gevallen indien zou worden over-

gegaan tot een objectvrijstelling voor vaste inrichtingen zoals door de staatssecretaris aangekon-
digd in zijn zogeheten Sinterklaasbrief van 5 december 2009, nr. DB2009/674M, V-N 2009/62.14 en 
opnieuw opgenomen in het rapport van staatssecretaris Weekers genaamd ‘de Fiscale Agenda, 
Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel’, Rapport van 14 april 
2011, onder andere opgenomen in V-N 2011/22. Ik laat dit thans verder buiten beschouwing. Voor 
de houdsterverliesregeling is R. de Graaff uitgebreid op deze vraag ingegaan. Zie R. de Graaff, ‘De 
houdsterverliesregeling versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108. Voor wat de toepassing 
van de houdsterverliesregeling oordeelde de Hoge Raad overigens op 24 juni 2011 dat deze rege-
ling niet in strijd was met de vrijheid van vestiging (art. 49 VwEU). Zie HR 24 juni 2011, nr. 09/
05115, NTFR 2011/1428.

866 HvJ 14 december 2000, zaak C-141/99 (Amid), NTFR 2001/57, V-N 2001/7.38.
867 Vgl. J.W. Bellingwout, ‘Fiscale eenheid in Europees perspectief?’, WFR 2003/1593, die stelt dat de 

belastingheffing over de winst (in algebraïsche zin) bij het hoofdhuis niet nadeliger mag zijn 
indien zij een buitenlandse vaste inrichting heeft.
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het verschil in behandeling van een vaste inrichting ten opzichte van een vennootschap 
lijkt – bezien vanuit deze doelstelling – niet geoorloofd.
Ook uit het arrest Futura868 lijkt te volgen dat in een inbound-situatie art. 20a Wet VPB 
1969 onevenredig uitpakt. In dat arrest oordeelde het Hof van Justitie immers dat een ver-
schillende fiscale behandeling van inwoners en niet-inwoners, in die zin dat inwoners in 
beginsel worden belast voor hun wereldinkomen en niet-inwoners uitsluitend voor hun 
binnenlandse inkomen, in overeenstemming is met het fiscale territorialiteitsbeginsel en 
niet kan worden aangemerkt als een indirecte discriminatie naar nationaliteit. Nu niet-
inwoners voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet slechts naar hun binnen-
landse activiteiten hoeven te kijken, maar naar alle activiteiten van de belastingplichtige 
gezamenlijk, lijkt in zoverre te worden afgeweken van dit arrest.
Daarnaast lijken er geen overtuigende rechtvaardigingsgronden voor het verschil in 
behandeling aan te voeren. Budgettaire overwegingen worden door het Hof van Justitie 
niet als rechtvaardigingsgrond erkend.869 Mogelijkerwijs kan het antimisbruikkarakter 
van art. 20a Wet VPB 1969 wel als een rechtvaardigingsgrond gelden. Art. 20a Wet VPB 
1969 is immers een antimisbruikbepaling die beoogt de (door de wetgever als ongewenst 
beschouwde) handel in verliezen te voorkomen. Hierbij rijst dan de vraag of het is toege-
staan om een antimisbruikmaatregel toe te passen in een grensoverschrijdende situatie 
terwijl geen sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie op basis van de door het 
Hof van Justitie ontwikkelde criteria.870 Hoewel een antimisbruikbepaling naar mijn 
mening wel degelijk van toepassing kan zijn op situaties waarbij geen sprake is van een 
volstrekt kunstmatige constructie871 en dus ook een zekere mate van overkill kan voorko-
men, is van doorslaggevend belang of het verschil in behandeling tussen de vaste inrich-
ting en een vennootschap gerechtvaardigd kan worden vanuit dit antimisbruikkarakter 
van de desbetreffende bepaling. En dit laatste nu vind ik niet overtuigend. De buiten-
landse activiteiten zijn namelijk voor het waarborgen van voorkomen van het eventuele 
misbruik niet van belang. Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 is slechts van 
belang of sprake is van het ongewenst gebruik van Nederlandse verliezen. Zoals ik hier-
voor met het voorbeeld heb aangetoond, zijn de buitenlandse activiteiten en bezittingen 
van de belastingplichtigen hierbij volstrekt irrelevant. Met andere woorden: er is een 
meer proportionele uitwerking van art. 20a Wet VPB 1969 denkbaar, namelijk wanneer 
art. 20a Wet VPB 1969 (in inbound-situaties) slechts van toepassing zou zijn op de binnen-
landse werkzaamheden/activiteiten van de belastingplichtige. De bewuste keuze van de 
wetgever voor een zekere mate van overkill872 is daarmee in een inbound-situatie vanuit 
een Europeesrechtelijke invalshoek kwetsbaar. Het Europese recht lijkt daarmee te dwin-
gen tot een uitleg van art. 20a Wet VPB 1969 op basis van de hierboven genoemde lezing 2. 
Deze lezing is zoals hiervoor aangegeven ook overigens meer in overeenstemming met 
doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969.

5.8.5 Art. 20a Wet VPB 1969 en het altijd-ergens-beginsel

In paragraaf 3.3.4 heb ik reeds kort stilgestaan bij de onmogelijkheid van grensoverschrij-
dende verliescompensatie in het licht van het arrest X Holding, waarin het Europese Hof 
van Justitie besliste dat het niet toestaan van een grensoverschrijdende fiscale eenheid 
niet in strijd is met het Europese recht.873 Voor het arrest X Holding kwam reeds de vraag 
aan de orde in hoeverre het EU-recht verplicht om verliezen die in de bronstaat niet langer 

868 HvJ 15 mei 1997, zaak C-250/95 (Futura Participations), FED 1998/365.
869 Zie bijvoorbeeld r.o. 50 van het arrest Saint-Gobain.
870 Vgl. HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04, NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N 2006/49.15.
871 De Graaff lijkt wat terughoudender in dit verband. Zie R. de Graaff, ‘De houdsterverliesregeling 

versus de EU-verdragsvrijheden’, WFR 2010/1108.
872 Kamerstukken I, 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 16-17.
873 HvJ 25 februari 2010, zaak C-337/08 (X-Holding B.V.), NTFR 2010/541, V-N 2010/12.19, BNB 2010/22.
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verrekenbaar zijn, alsnog in aftrek toe te staan. In het arrest Marks & Spencer II874 besliste 
het Hof van Justitie dat een verbod op grensoverschrijdende verliescompensatie gerecht-
vaardigd kan zijn indien rechtmatige doelstellingen worden nagestreefd die zich met het 
EG-Verdrag verdragen en gerechtvaardigd zijn uit hoofde van dwingende redenen van 
algemeen belang. De volgende rechtvaardigingsgronden spelen volgens het Hof van Justi-
tie hierbij een rol:
1. winsten en verliezen dienen in beginsel binnen eenzelfde belastingregeling symme-

trisch te worden behandeld om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegd-
heid tussen de verschillende betrokken lidstaten te waarborgen;

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

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

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

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

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

Wattel heeft de omstandigheid dat op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
verliezen altijd ergens in aftrek zouden moeten in zijn noot onder het Marks & Spencer 
II-arrest in BNB 2006/72 het ‘altijd-ergens-beginsel’ genoemd, een rechtstreeks werkend 
maar tot het arrest Marks & Spencer II onbenoemd beginsel van primair gemeenschaps-
recht. Wattel schrijft:875

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

Volgens Essers sluit het altijd-ergens-beginsel naadloos aan bij de totaalwinstgedachte.876 
Wel merkt hij op dat steeds voor elke concrete situatie dient te worden nagegaan of er 
voor het feit dat een fiscaal voordeel alleen aan de ingezeten belastingplichtigen wordt 
toegekend, objectieve, ter zake dienende gronden bestaan die het verschil in behandeling 
met buitenlandse ingezetenen kunnen rechtvaardigen. Dit betekent naar zijn mening dat 
het altijd-ergens-beginsel steeds zal moeten worden gerelateerd aan de eigen nationale 
regels.877

In het licht van het altijd-ergens-beginsel rijst naar mijn mening de vraag hoe dit beginsel 
zich verhoudt tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Met andere woorden: zijn er 
situaties denkbaar waarbij de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (of wellicht een soort-

874 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03, BNB 2006/72. Zie tevens HvJ 21 februari 2006, zaak C-152/
03 (Ritter-Coulais), NTFR 2006/355, V-N 2006/13.10.

875 Zie tevens K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR 5.0.6.C.
876 P.H.J. Essers, ‘De Europese dimensie van het totaalwinstbeginsel’, in: Maatschappelijk Heffen (1), De 

Wetenschap, Opstellen aangeboden aan Leo Stevens, Kluwer, Deventer 2006, p. 242.
877 Vgl. tevens E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, 

WFR 2006/211.
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gelijke bepaling in een andere lidstaat) leidt tot strijdigheid met dit altijd-ergens-beginsel 
en de daaraan ten grondslag liggende jurisprudentie?878 Deze situatie zou zich mogelijker-
wijs kunnen voordoen indien de verkoop van een Nederlandse verlieslatende deelneming 
door de moedermaatschappij uit een andere lidstaat leidt tot toepassing van art. 20a Wet 
VPB 1969?879 Kan de moedermaatschappij op grond van het altijd-ergens-beginsel in deze 
situatie een verlies claimen, aangezien het verlies in Nederland definitief is geworden als 
gevolg van de werking van art. 20a Wet VPB 1969? Mijns inziens is dit niet geheel duide-
lijk. Uit het arrest Krankenheim Ruhesitz am Wannsee880 (hierna: ‘KR Wannsee’) lijkt te 
volgen dat een lidstaat in beginsel geen rekening hoeft te houden met de nationaalrech-
telijke regels van een andere lidstaat. In deze zaak ging het om een Duitse vennootschap 
met een vaste inrichting in Oostenrijk, waarbij de vraag opkwam of het Duitse hoofdhuis 
verplicht kon worden rekening te houden met de niet-verrekenbaarheid van de verliezen 
van de vaste inrichting in Oostenrijk.881 Het Hof van Justitie oordeelde uiteindelijk dat er 
in casu weliswaar sprake was van een beperking van de vrijheid van vestiging, maar dat 
deze beperking gerechtvaardigd wordt door de noodzaak om de samenhang van de Duitse 
fiscale regeling te garanderen.882

Ook de staatssecretaris van Financiën lijkt van mening dat in dergelijke situaties geen 
rekening hoeft te worden gehouden met de regels van een andere lidstaat. In zijn reactie 
op de schriftelijke vragen ten aanzien van de Fiscale Agenda merkte de staatssecretaris het 
volgende op:883

‘Op dit punt worden geen problemen voorzien. Uit de arresten Lidl en Krankenheim volgt 
dat het niet in strijd is met de vrijheid van vestiging als een in een lidstaat gevestigde ven-
nootschap de verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting niet van de winst in deze lid-
staat kan aftrekken, ook niet als deze verliezen ten gevolge van wettelijke beperkingen in de 
andere lidstaat aldaar niet aftrekbaar zijn. Alleen verliezen uit buitenlandse vaste inrich-
tingen die definitief onverrekenbaar zijn bij staking zullen in aftrek moeten worden toege-
laten. In de voor te stellen objectvrijstelling zal dit worden geregeld.’

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 heeft de staatssecretaris 
van Financiën naar aanleiding van vragen van de NOB opnieuw expliciet zijn visie op het 
arrest KR Wannsee gegeven:884

‘De NOB stelt dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU zou blijken dat ver-
liezen van vaste inrichtingen ook “definitief” zijn indien het verlies lokaal ook onbruikbaar 
zou zijn geworden indien de vaste inrichtingstaat het belastingrecht van de hoofdhuisstaat 
zou hebben gekend. De NOB verwijst hiervoor naar het arrest van het Hof van Justitie in de 
zaak Krankenheim Ruhesitz am Wannsee (arrest van 23 oktober 2008 in de zaak C-157/07, 
Jurispr. Blz. I-8061). Ik merk op dat in het arrest enkel geoordeeld wordt dat het land van 
het hoofdhuis niet verplicht is rekening te houden met de ongunstige gevolgen voortvloeiend 

878 Zie tevens C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichi-
schen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 76 e.v., die ten aanzien van de Oostenrijkse 
bepaling tegen de handel in verlieslichamen de vraag opwerpt hoe deze bepaling zich verhoudt 
tot het jurisprudentie van het Hof van Justitie op grond waarvan verliezen altijd ergens in aftrek 
zouden moeten komen. De Oostenrijkse regeling tegen de handel in verlieslichamen komt aan 
bod in paragraaf 6.6.

879 Ik ga er hierbij voorts vanuit dat er ook overigens geen sprake is van een volstrekt kunstmatige 
situatie.

880 HvJ 23 oktober 2008, zaak C-157/07, NTFR 2008/2306, V-N 2008/55.14.
881 In casu werden aanvankelijk verliezen behaald met de vaste inrichting, maar in latere jaren volg-

den winsten die op grond van de Duitse nationale regeling moesten worden ingehaald. In Oosten-
rijk kwamen (een deel van) de verliezen van de vaste inrichting op grond van de Oostenrijkse nati-
onale regeling echter niet voor verrekening in aanmerking.

882 R.o. 43 e.v. van het arrest.
883 Reactie van de staatssecretaris van Financiën op schriftelijke vragen ten aanzien van de Fiscale 

Agenda, V-N 2011/30.1.
884 Kamerstukken II, 2011-2012, 33 033, nr. 10, p. 92-93.
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uit de wetgeving van de andere staat, in dat geval bestaand uit beperkingen in de voor-
waartse verliesverrekening. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat het feit dat in Neder-
land de voorwaartse verliesverrekening beperkt is tot negen jaar betekent dat de verliezen 
van een vaste inrichting uit een andere lidstaat daarmee op dat moment “definitief” zouden 
worden. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de stelling van de NOB tot het curieuze 
resultaat zou leiden dat Nederland gedwongen zou worden buitenlandse verliezen gunsti-
ger te behandelen dan binnenlandse: Nederlands zou dan immers gedwongen worden ver-
liezen te importeren die, als zij in Nederland zelf geleden waren, niet meer verrekenbaar 
zouden zijn. De stelling van de NOB zou zelfs kunnen leiden tot dubbele verliesverrekening 
in die situaties dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening in het land van de vaste 
inrichting langer dan 9 jaar zou zijn. Ik ben dan ook niet voornemens hiertoe een regeling 
te treffen.’

Hoewel ik deze visie van de staatssecretaris op het arrest KR Wannsee op zichzelf kan 
onderschrijven, kan toch niet ontkend worden dat bij verkoop van een Nederland verlies-
lichaam door een moedermaatschappij uit een andere lidstaat, waarbij de verliezen niet 
langer verrekenbaar zijn op grond van art. 20a Wet VPB 1969, deze verliezen wel degelijk 
definitief zijn. Of zijn definitieve verliezen slechts verliezen die bij liquidatie niet kunnen 
worden verrekend?885 Uit de hierboven genoemde jurisprudentie kan hierover naar mijn 
mening (vooralsnog) geen definitief uitsluitsel worden gegeven.886 Daarbij is verklaarbaar 
dat het arrest KR Wannsee hier geen uitsluitsel over geeft, omdat het daar strikt genomen 
niet ging om definitief geleden verliezen. De verliezen van de Oostenrijkse vaste inrich-
ting waren op grond van de Duitse regeling immers onbeperkt verrekenbaar.887 Het Hof 
van Justitie zal hopelijk meer duidelijkheid verschaffen in de nog lopende prejudiciële 
procedure A Oy (zaak C-123/11).888 Het gaat in deze procedure in feite om een ‘Marks & 
Spencer II-achtige’ procedure, waarbij de vraag aan de orde is of Finland in het kader van 
een grensoverschrijdende juridische fusie verplicht is om de ‘definitieve’ verliezen van de 
Zweedse verkrijgende vennootschap over te nemen. In casu blijft in Zweden geen vaste 
inrichting achter (hetgeen de Fusierichtlijn wel vereist) en is er daarom geen verliesverre-
kening meer mogelijk. A-G Kokott is in deze zaak tot de conclusie gekomen dat Finland 
in casu het verlies van de Zweedse verdwijnende vennootschap niet behoeft toe te staan. 
Zij concludeert dat de beperking van de vrijheid van vestiging die de weigering meebrengt 
om de overnemer van buitenlandse verliezen toe te staan, noodzakelijk is vanuit het 
gezichtspunt van het doel van handhaving van de verdeling van de heffingsbevoegdhe-
den, zonder dat in dit verband een rol speelt of de Zweedse dochtervennootschap in haar 
vestigingsstaat nog een mogelijkheid om haar verliezen te verrekenen. Wanneer het Hof 
van Justitie deze conclusie zou volgen, lijkt het altijd-ergens-beginsel te moeten worden 
genuanceerd.
Resumerend ben ik erg benieuwd of het Hof van Justitie zou oordelen dat een verlies dat 
op grond van art. 20a Wet VPB 1969 (of een gelijksoortige regeling in een andere lidstaat) 

885 Mogelijkerwijs kan hierbij nog een rol spelen dat het verlies voor de moedermaatschappij in een 
dergelijke situatie ook definitief is geleden, omdat ‘commercieel’ ook een verlies kan zijn gele-
den.

886 In het verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat indien het Europese recht in deze situatie 
zou verplichten tot het in aanmerking nemen van de verliezen die op grond van art. 20a Wet VPB 
1969 niet langer verrekenbaar zijn er naar mijn mening sprake zou zijn van een (meer) zuivere 
vorm van Durchgriff. Zie tevens paragraaf 4.3.1.

887 In gelijke zin W.F.E.M. Egelie zijn noot bij het arrest KR Wannsee in NTFR 2008/2306.
888 In gelijke zin G.T.K. Meussen in zijn annotatie bij HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia) 

in BNB 2012/5 en tevens G.F. Boulogne in zijn noot bij hetzelfde arrest in NTFR 2011/2634.
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niet langer verrekenbaar is, als een definitief geleden verlies op grond van het altijd-
ergens-beginsel (en de daarbij behorende jurisprudentie) heeft te gelden.889

5.8.6 Is een tegenbewijsmogelijkheid noodzakelijk?

In paragraaf 4.4.2.4 heb ik opgemerkt dat de omstandigheid dat de ‘animus compensandi’ 
niet is vereist voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening een van de 
belangrijkste tekortkomingen van deze bepaling is. De vraag rijst of een dergelijke tegen-
bewijsregeling niet ook vereist is op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
(voor zover het grensoverschrijdende situaties betreft waarbij een beroep op het Unie-
recht kan worden gedaan). Massoner heeft ten aanzien van de Oostenrijkse Mantelkaufre-
gelung betoogd, dat op basis van de Fusierichtlijn een tegenbewijsmogelijkheid zou moe-
ten bestaan.890

Aanvankelijk leek het Hof van Justitie inderdaad de mening toegedaan dat een antimis-
bruikbepaling gepaard dient te gaan met een tegenbewijsregeling. In de Cursus Belasting-
recht wordt hierover het volgende opgemerkt:891 Belemmerende nationale regelingen die 
van toepassing zijn ‘op elke situatie’ (zonder rekening te houden met specifieke omstan-
digheden die wijzen op misbruik) ‘om welke reden dan ook’ (dus zonder het oogmerk van 
misbruik) zijn volgens het Hof van Justitie te algemeen om ter bestrijding van misbruik te 
dienen. Hun belemmerende werking kan dan ook niet worden gerechtvaardigd met het 
argument dat belastingontwijking moet worden bestreden. Toch is de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie naar mijn mening niet geheel eenduidig op dit punt. Uit de arresten 
Cadbury Schweppes892 en Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation893 lijkt te vol-
gen dat het Hof van Justitie bereid is om meer algemene maatregelen (zoals bijvoorbeeld 
CFC- of thincapwetgeving) toe te staan onder de voorwaarde dat de belastingplichtige de 
mogelijkheid heeft om te bewijzen dat in zijn situatie geen sprake is misbruik. In het 
arrest Ampliscientifica894, dat ging over de houdbaarheid van een minimum houdsterpe-
riode van één tot twee jaar voor het aanvragen van een fiscale eenheid voor de btw, eiste 
het Hof van Justitie echter geen tegenbewijsmogelijkheid voor bonafide situaties.895 Hoe-
wel het Hof van Justitie dus niet eenduidig is in zijn oordeel of een tegenbewijsmaatregel 
noodzakelijk is, behoeft het naar mijn mening geen betoog dat art. 20a Wet VPB 1969 
daarmee evenrediger zou worden vormgegeven. Ik kom hier in hoofdstuk 7 op terug.

5.8.7 Art. 1 van het Eerste Protocol EVRM

In de literatuur is de vraag opgeworpen of art. 20a Wet VPB 1969 niet in strijd zou kunnen 
komen met art. 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (hierna: P1-1), onder meer door 

889 Zie in dit kader ook E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesver-
rekening’, WFR 2006/211, paragraaf 5.6 die in dit verband enkele voorbeelden schetst waarbij 
kunstmatige handel in verliezen kan ontstaan, indien verliezen in een andere lidstaat tegen een 
hoger statutair tarief te gelde zouden kunnen worden gemaakt. Dit lijkt echter wel een recht-
streeks uitvloeisel van het arrest Marks & Spencer II. Verder kan gewezen worden op M. Lang, 
‘The Marks & Spencer Case – The open issues following the ECJ’s final word’, European Taxation, 
februari 2006, Volume 46, no. 2, p. 54 e.v.

890 C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österreichischen Abga-
benrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 74 e.v. Zie over de Oostenrijkse Mantelkaufregelung 
nader paragraaf 6.6.

891 Zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.b.
892 HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04, NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N 2006/49.15.
893 HvJ 13 maart 2007, zaak C-524/04, NTFR 2007/470, FED 2007/41.
894 HvJ 22 mei 2008, zaak C-162/07, NTFR 2008/1104, V-N 2008/25.20.
895 Waarbij vervolgens weer de vraag opkomt hoe dit arrest zich verhoudt tot het arrest Leur-Bloem, 

HvJ 17 juli 1997, zaak C-28/95, BNB 1998/32, aangezien in dit arrest een algemene duurzaamheids-
eis voor aandelenfusie werd afgewezen. Zie tevens K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht 
EBR.5.1.7.B.b.
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Thomas.896 Aangezien deze bepaling gaat over het al dan niet onrechtmatig ontnemen 
van eigendom, is cruciaal in dit verband of verliezen kunnen worden aangemerkt als 
eigendom in de zin van P1-1. Eerder heb ik betoogd dat dit naar mijn mening het geval 
is.897 Dit betekent echter nog niet dat bij inperking van de verliezen snel sprake zal zijn 
van ontneming van eigendom, aangezien de overheid in dit kader een ruime beoorde-
lingsvrijheid toekomt. Dit geldt naar mijn mening zowel ten aanzien van de inperking van 
de termijnen voor voorwaartse verliesverrekening, de invoering van de houdsterverliesre-
geling van art. 20, lid 4 t/m 6 Wet VPB 1969 als ten aanzien van de vervanging van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door een aangescherpt art. 20a Wet VPB 1969. Daarmee acht ik 
de kans op een geslaagd beroep op P1-1 zeer gering.898

5.9 DE VERHOUDING TUSSEN ART. 20A WET VPB 1969 EN HET 
LEERSTUK VAN FRAUS LEGIS

In paragraaf 3.4.2 ben ik ingegaan op de mogelijkheden die belastingplichtigen ter 
beschikking staan om te voorkomen dat een verlies verdampt op grond van de reguliere 
termijn van voorwaartse verliesverrekening, onder verwijzing naar mijn uitgebreide ana-
lyse in TFO 2011/116.899 Hierbij ben ik tevens ingegaan op de relatie tussen methoden ter 
voorkoming van verliesverdamping en toepassing van het leerstuk van fraus legis (met 
name HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/196). De algemene tendens die uit de juris-
prudentie is af te leiden is dat toepassing van het leerstuk van fraus legis slechts in zeer 
bijzondere gevallen aan de orde kan komen. Uit de jurisprudentie valt tevens af te leiden 
dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen eigen en gekochte verliezen. In deze 
paragraaf sta bij dit onderscheid stil, waarbij ik tevens inga op de relatie met art. 20a Wet 
VPB 1969.

5.9.1 Eigen versus gekochte verliezen

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet werken aan winst heeft de staatssecre-
taris van Financiën aangegeven dat er binnen de kaders van wet en jurisprudentie geen 
bezwaren bestaan tegen het voorkomen van verliesverdamping.900 Wel zijn de bepalingen 
tegen de handel in verlieslichamen en de jurisprudentie op het gebied van stelselwijzigin-
gen van belang. Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2010 en 
opnieuw tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 zijn deze 
bewoordingen min of meer herhaald.901 Hierbij is opgemerkt dat de Belastingdienst zich 
redelijk en constructief zal opstellen. De staatssecretaris heeft ook geen bezwaar tegen 
een stelselwijziging als je als belastingplichtige daarbij het bedrijfseconomische waarde-
ringssysteem wijzigt ter voorkoming van verliesverdamping, mits die wijziging in over-
eenstemming is met goed koopmansgebruik en mits het gaat om een eigen verlies.
De staatssecretaris lijkt hierbij ontegenzeggelijk aan de toepassing van art. 20a Wet VPB 
1969 te refereren. Onder de vigeur van de voorganger van art. 20a Wet VPB 1969, art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969, zijn diverse arresten gewezen waarbij nader is ingegaan op de 

896 E. Thomas, ‘Terugwerkende kracht, (on)toelaatbaar?’, WFR 2005/326 en E. Thomas, ‘Mensenrech-
ten en beperkingen van de verliesverrekening – Verliezen als ‘eigendomsrecht’ in de zin van art. 
1 Eerste Protocol EVRM’, FED 2007/69.

897 D.R. Post, ‘Verlies van verliezen: strijd met het Eerste Protocol EVRM’, MBB 2007 nr. 12, p. 407-414.
898 In gelijke zin P.G.H. Albert in zijn noot bij HR 7 december 2007, nr. 43.285, BNB 2008/34; E. Tho-

mas, ‘Terugwerkende kracht, (on)toelaatbaar?’, WFR 2005/326 en ‘Mensenrechten en beperkingen 
van de verliesverrekening – Verliezen als ‘eigendomsrecht’ in de zin van art. 1 Eerste Protocol 
EVRM’, FED 2007/69 is van mening dat zowel de houdsterverliesregeling als art. 20a Wet VPB 1969 
onvoldoende voorzienbaar waren en daarmee in strijd komen met P1-1.

899 D.R. Post, ‘Methoden ter voorkoming van verliesverdamping’, TFO 2011/116.
900 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.
901 Handelingen I, 2009-2010, 32 128, nr. 14, p. 484 e.v. en Kamerstukken I, 2011-2012, 33 003, nr. D, 

p. 8.
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vraag of sprake was van eigen verliezen dan wel ‘gekochte’ verliezen. De vraag rijst of deze 
jurisprudentie, die ik hierna zal bespreken, nog van belang is.
In HR 10 maart 1993, nr. 28.484, BNB 1993/197 oordeelde de Hoge Raad dat de renteaftrek 
kon worden bestreden met het leerstuk van fraus legis, in een situatie waarbij de renteba-
ten bij de ontvangende partij wegvielen tegen de compensabele verliezen. Het ging hierbij 
om een ‘kasrondje’ waarbij betaalde agio werd teruggeleend. De rente-inkomsten ter zake 
van deze lening vielen bij de aangekochte dochtermaatschappij weg tegen de compensa-
bele verliezen. Deze compensabele verliezen waren geleden in een periode waarin de 
belastingplichtige nog geen aandeelhouder was, terwijl in de verliesvennootschap ook 
nimmer een onderneming werd gedreven. De Hoge Raad oordeelde dat in casu sprake was 
van een samenstel van rechtshandelingen gericht op het creëren van renteaftrek, hetgeen 
in strijd komt met doel en strekking van de Wet VPB 1969. De Hoge Raad oordeelde als 
volgt:

‘Weliswaar vormt het door de dochtervennootschap als rente ontvangen bedrag, in beginsel 
aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen winst, doch deze winst wordt ver-
rekend met de nog te compenseren verliezen, welke verliezen zijn geleden voor belangheb-
bende de aandelen in de dochtervennootschap had verkregen en aldus niet middellijk ten 
laste van belanghebbendes aandeelhouders zijn gekomen.’ 

De vraag rijst waarom de Hoge Raad in het arrest BNB 1993/196 oordeelde dat er geen 
sprake was van fraus legis, maar in BNB 1993/197 wel. Een belangrijk verschil is naar mijn 
mening dat in laatstgenoemd arrest de Hoge Raad oordeelde dat belastingbesparing het 
enige/doorslaggevende motief van de transactie was, terwijl in BNB 1993/196 daarnaast 
zakelijke redenen voor de herstructurering aanwezig geacht werden. Een ander belang-
rijk verschil is dat in BNB 1993/197 sprake was van verliezen die waren geleden voordat de 
belastingplichtige de aandelen in de dochtervennootschap (de vennootschap met de com-
pensabele verliezen) had verkregen. Opmerkelijk genoeg oordeelde de Hoge Raad echter 
dat in BNB 1993/197 sprake was van fraus legis, ondanks dat de verliezen na toepassing 
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 nog in stand waren gebleven. Met andere woorden: 
het toenmalige art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vormde in principe geen belemmering 
voor de verrekening van verliezen.902 Desondanks oordeelde de Hoge Raad dat sprake was 
van een samenstel van rechtshandelingen dat in strijd kwam met doel en strekking van 
de wet. Het creëren van kunstmatige rente die diende ter compensatie van de aange-
kochte verliezen kwam daarmee in strijd met doel en strekking van de Wet VPB 1969.
Het arrest BNB 1993/197 dient naar mijn mening enigszins genuanceerd te worden na het 
verschijnen van HR 30 juni 1999, nr. 34.219, BNB 1999/323.903 Het ging in dit arrest om 
een belanghebbende die in 1982 alle aandelen verwierf in E BV, in welke vennootschap 
compensabele verliezen aanwezig waren over de twee voorafgaande jaren (1980 en 1981). 
In de jaren 1982 tot 1986 zette E BV haar bedrijf voort en werden steeds verliezen 
gemaakt. In de loop van 1986 werd het bedrijf van E BV gestaakt. In 1987 heeft belangheb-
bende zich door twee met haar in een fiscale eenheid samengevoegde dochtervennoot-
schappen bedragen laten schuldig erkennen, welke vorderingen zij vervolgens tegen uit-
reiking van een aandeel heeft ingebracht in E BV. Op deze wijze ontstond de situatie 
waarin de verschuldigde rente binnen de fiscale eenheid bij belanghebbende aftrekbaar 
was, terwijl de rente vervolgens bij E BV in verband met de daar aanwezige compensabele 
verliezen niet tot daadwerkelijke heffing van vennootschapsbelasting leidde. Plaatsver-
vangend procureur-generaal Van Soest nam conclusie in deze zaak en oordeelde onder 
meer als volgt:

902 Hierbij is nog van belang op te merken dat deze bepaling onder meer niet van toepassing was 
indien nimmer en materiële onderneming werd gedreven. Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994, 
nr. 29.675, BNB 1995/20.

903 In gelijke zin O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 57 e.v.
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‘8.1. Naar het mij voorkomt, volgt uit de wetsgeschiedenis van 1969 dat de wetgever het met 
doel en strekking van de toen in het leven geroepen regeling in overeenstemming achtte dat 
de verliescompensatie ongemoeid gelaten zou worden indien de aandelen in een lichaam 
met compensabele verliezen overgedragen worden aan nieuwe aandeelhouders en de 
bestaande onderneming wordt voortgezet. Dit is de teneur van alle uiteenzettingen en volgt 
in het bijzonder uit de Nadere memorie van antwoord, p. 30, linkerkolom, 7e al.
8.2. Naar ik meen, heeft Uw Raad in de arresten van 10 maart 1993, nrs. 28 139 (BNB 
1993/196) en 28 484 (BNB 1993/197), doel en strekking van de vennootschapsbelastingwet-
geving niet anders willen opvatten dan uit het zojuist onder 8.1 betoogde volgt. Dat in het 
arrest nr. 28 484 de renteaftrek werd verworpen, schrijf ik toe aan twee facetten die het 
toen berechte geval onderscheiden van het zojuist veronderstelde, te weten enerzijds dat van 
een onderneming in het verlieslichaam waarschijnlijk geen sprake was, en anderzijds dat de 
overdracht van de aandelen in de tijd dichtbij de rente-constructie lag.
8.3. Ik meen dan ook dat de omstandigheid dat de onderneming van E BV na de verwerving 
van de aandelen door de belanghebbende nog vier jaar is voortgezet, verhindert de in deze 
zaak verlangde rente-aftrek in strijd met doel en strekking van de wet te oordelen. 
8.4. Anders zou het zijn indien – niettegenstaande dat tijdsverloop – tussen de verwerving 
van de aandelen E BV door de belanghebbende en de staking van de onderneming een 
directe samenhang zou bestaan, maar daaromtrent is niets gesteld of gebleken.’ 

Van Soest verwijst in onderdeel 8.4 van zijn conclusie naar de ‘directe samenhang’-juris-
prudentie van de Hoge Raad die gewezen is ten aanzien van de toepassing van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969. Zie onder meer HR 15 februari 1984, nr. 22.194, BNB 1984/130 
en HR 28 november 1984, nr. 22.523, BNB 1985/113. Strikt genomen was art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 namelijk niet van toepassing indien niet aan de wettelijke volgorde 
van deze bepaling was voldaan (i.e. staking van de ondernemingsactiviteiten van de belas-
tingplichtige gevolgd door aandelenoverdracht). Echter, de Hoge Raad oordeelde onder 
meer in BNB 1984/130 en BNB 1985/113 dat indien er een directe samenhang bestond tus-
sen de aandelenoverdracht van een verlieslichaam waarvan de ondernemingsactiviteiten 
waren gestaakt en het opstarten van nieuwe activiteiten, art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 
op basis van doel en strekking van deze bepaling toch van toepassing was (en daarmee de 
verliesverrekening belette). Naar de mening van Van Soest zou art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 
1969 in casu geen beperking voor de verliesverrekening moeten vormen, omdat de onder-
neming van de belastingplichtige nog gedurende vier jaren werd voortgezet.
De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof en volgt de conclusie zoals hierboven 
beschreven. De omstandigheid dat de onderneming van E BV na de verwerving van de 
aandelen door belanghebbende nog vier jaar is voortgezet, waardoor art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 toepassing miste, leidde in casu tot het oordeel dat de renteaftrek in stand 
kon blijven. Uit het arrest BNB 1999/323 lijkt dan ook afgeleid te kunnen worden dat – 
indien toepassing van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 de verliesverrekening niet beperkt 
– er in beginsel geen belemmeringen kunnen bestaan ten aanzien van het in aanmerking 
nemen van een belast voordeel dat effectief niet tot belastingheffing leidt als gevolg van 
de nog aanwezige compensabele verliezen. Deze visie komt in grote mate overeen met 
hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld in het hiervoor in paragraaf 3.4.2 aangehaalde 
arrest BNB 1993/196.
Voornoemde visie is echter niet onomstreden. In zijn noot bij het arrest in BNB bekriti-
seert Zwemmer het arrest. Naar zijn mening zou de Hoge Raad op basis van BNB 1993/197 
tot de conclusie moeten zijn gekomen dat sprake was van fraus legis. Volgens Zwemmer 
liggen aan het betoog van Van Soest twee misverstanden ten grondslag:
1. Het misverstand dat het in stand blijven van de verliescompensatie op grond van 

art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 bij voortzetting van de onderneming relevant is voor 
de beoordeling van eventuele strijd met doel en strekking van de wet.

2. De miskenning dat uit de wetsgeschiedenis niet alleen blijkt dat het de bedoeling van 
de wetgever is dat verliescompensatie ongemoeid blijft bij voortzetting van de onder-
neming na de aandeelhouderswisseling, maar ook dat zulks het geval is indien van een 
onderneming geen sprake was.
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Ten aanzien van deze kritiek wil ik twee aanvullende dan wel nuancerende opmerkingen 
plaatsen. In de eerste plaats constateert Zwemmer naar mijn mening terecht dat de vraag 
of de verliezen in stand blijven op grond van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op zichzelf 
nog niet de vraag beantwoordt of het samenstel aan rechtshandelingen als fraus legis 
dient te worden bestempeld. In zoverre lijkt het oordeel in BNB 1999/323 iets te kort door 
de bocht. De vraag is echter wel of dit leidt tot een ander oordeel. Zoals ik hiervoor reeds 
aangaf, kan naar mijn mening namelijk worden gesteld dat – nu art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969 in casu buiten toepassing bleef – wordt teruggevallen op BNB 1993/196, waaruit 
(kort gezegd) volgt dat het aantrekken van positieve winstbestanddelen door een lichaam 
met compensabele verliezen niet in strijd komt met de strekking van de verliescompen-
satie. Een ander belangrijk element uit dit arrest is echter dat er in de casus van het arrest 
tevens andere (lees: niet-fiscale) motieven waren voor de in dat arrest aan de orde zijnde 
herstructurering. Ik onderschrijf het eerste kritiekpunt van Zwemmer dan ook in zoverre, 
dat ondanks dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing is, nog steeds zelf-
standig beoordeeld dient te worden of de desbetreffende rechtshandeling niet in strijd 
komt met doel en strekking van de wet. BNB 1993/196 schetst hiervoor de kaders voor 
zover het de verliesverjonging an sich betreft. Het arrest laat zich echter niet uit over de 
gehanteerde of te hanteren methodiek om tot de verliesverjonging te komen.
In de tweede plaats onderschrijf ik de visie van Zwemmer dat het arbitrair lijkt waarom 
de Hoge Raad oordeelt dat er wél sprake is van fraus legis in de situatie waarin er (kenne-
lijk) geen materiële onderneming is gedreven (BNB 1993/197, terwijl art. 20, lid 5 (oud) 
Wet VPB 1969 in dergelijke situaties evident niet van toepassing was904) maar dat de Hoge 
Raad oordeelde dat er géén sprake was van fraus legis in de situatie dat de onderneming 
nog enige tijd na de aandeelhouderswisseling is voortgezet (BNB 1999/323). In beide geval-
len was toepassing van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 immers niet aan de orde, zij dat 
het in de eerste situatie het niet toepassen van art. 20, lid 5 (oud) Wet VPB 1969 vanuit de 
wetgever bezien als ongewenst werd beschouwd.905 Bezien vanuit de toepassing van 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 zou er geen verschil in uitkomst tussen beide arresten 
moeten zijn. Met andere woorden: art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 belet in beide geval-
len de verliesverrekening niet. Het verschil in uitkomst tussen BNB 1993/197 en BNB 1999/
323 dient naar mijn mening dan te worden verklaard vanuit de overige feiten en omstan-
digheden uit de beide arresten waardoor er toch geen sprake was van een vergelijkbare 
situatie. Ik kan mij hier wel iets bij voorstellen. In BNB 1993/197 werd een verliesvennoot-
schap aangekocht, die nimmer een onderneming had gedreven, gevolgd door het op een 
gekunstelde wijze creëren van een rentelast, waardoor effectief eigen winsten worden 
verrekend met gekochte verliezen. Het samenstel van rechtshandelingen is dusdanig wil-
lekeurig, terwijl tevens sprake is van aangekochte verliezen, dat ik mij kan vinden in het 
oordeel van de Hoge Raad dat sprake was van fraus legis. De omstandigheid dat in BNB 
1999/323 wel sprake was van een onderneming die bovendien nog vier jaren werd voort-
gezet, leidt bezien vanuit art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 weliswaar niet tot een andere 
uitkomst, maar voor de toepassing van het leerstuk van fraus legis is in BNB 1999/323 wel 
degelijk sprake van een andere situatie. Noch de plaatsvervangend procureur-generaal 
noch de Hoge Raad beargumenteert echter waarom er een verschil in uitkomst is. Ik kan 
mij voorstellen dat de Hoge Raad mogelijkerwijs van mening zou kunnen zijn dat in BNB 
1999/323 sprake is van overige, niet-fiscale motieven, aangezien de onderneming van het 
verlieslichaam gedurende een aantal jaren nog is voortgezet. Ook dit argument lijkt maar 
moeilijk houdbaar, omdat uit de feiten van het arrest duidelijk blijkt dat de onderhavige 
constructie in overwegende mate is opgezet vanuit fiscale motieven.

904 Zie bijvoorbeeld HR 9 november 1994, nr. 29.675, BNB 1995/20.
905 Het gegeven dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet van toepassing was, indien nimmer een 

materiële onderneming was gedreven, is immers een van de belangrijkste redenen geweest om 
art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te vervangen door een geheel nieuw art. 20a Wet VPB 1969. Zie 
Kamerstukken II, 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 11 e.v.
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Al met al kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat niet geheel duidelijk is 
waarom de Hoge Raad in BNB 1999/323 tot een ander oordeel is gekomen dan in BNB 1993/
197. Het verschil in uitkomst lijkt te moeten worden verklaard uit het feit dat in BNB 1999/
323 sprake was een onderneming die gedurende vier jaren is voortgezet. Het verschil in 
uitkomst tussen beide arresten roept naar mijn mening de vraag op of in het kader van 
verliesverjongingsconstructies niet steeds ook een ander dan fiscaal, niet-zakelijk motief 
aanwezig dient te zijn. Naar mijn mening is dit niet noodzakelijkerwijs het geval. Voor 
het leerstuk van fraus legis lijkt geen plaats meer, indien de transactie/rechtshandeling of 
het samenstel van rechtshandelingen op zichzelf niet in strijd komt met doel en strekking 
van de wet. Daarmee wordt teruggevallen op de hoofdregel van BNB 1993/196.

5.9.2 Gekochte verliezen en art. 20a Wet VPB 1969

De vraag rijst of en in hoeverre de in paragraaf 5.9.1 besproken arresten nog van betekenis 
zijn na invoering van art. 20a Wet VPB 1969 per 1 januari 2001. Marres en Bavinck906 zijn 
van mening dat fraus legis in beginsel niet aan de orde kan komen, indien de verliezen op 
basis van het systeem van de Wet VPB 1969 in stand blijven. Dit betekent naar mijn 
mening ook dat indien art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is, het benutten van de 
verliezen op zichzelf als geoorloofd moet worden beschouwd. Hierbij dient naar mijn 
mening tevens in ogenschouw te worden genomen dat art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte 
van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 op vele plaatsen aanzienlijk is aangescherpt. Voorts 
bestaat art. 20a Wet VPB 1969 maar liefst uit twaalf leden, waarin de aandeelhouderstoets 
(lid 1 t/m 3), de beleggingstoets (lid 4, aanhef) en de activiteitentoets (lid 4, onderdelen a 
en b) zeer uitgebreid zijn uitgewerkt, terwijl voorts nog allerlei aanvullende voorwaarden 
en uitzonderingen zijn opgenomen (vgl. het vijfde tot en met twaalfde lid). De wetgever 
heeft art. 20a Wet VPB 1969 derhalve op een zodanig gedetailleerde wijze vormgegeven 
dat indien een bepaalde situatie niet onder art. 20a Wet VPB 1969 zou vallen, het beoogde 
rechtsgevolg door de wetgever geaccepteerd is dan wel binnen het systeem van de wet 
past.
Op basis van het vorenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat indien de verliezen 
van een belastingplichtige op basis van art. 20a Wet VPB 1969 in stand blijven, de inspec-
teur zich niet langer (succesvol) op het standpunt kan stellen dat sprake is van gekochte 
verliezen. Het arrest BNB 1993/197 is in zoverre dan ook achterhaald. De eventuele daarop 
volgende verliesverrekening ter zake van deze verliezen kan dan in principe niet worden 
bestreden met toepassing van het leerstuk van fraus legis.907 Hierop geldt slechts één uit-
zondering, namelijk indien de rechtshandeling an sich met het leerstuk van fraus legis 
kan worden bestreden. In zoverre dienen naar mijn mening ook de hiervoor gememo-
reerde woorden van de staatssecretaris van Financiën te worden genuanceerd, dat het bij 
voorkoming van verliesverdamping moet gaan om eigen verliezen.908 Art. 20a Wet VPB 
1969 zou naar mijn mening op adequate wijze een dam moeten opwerpen tegen onge-
wenst gebruik van ‘gekochte’ verliezen. Indien dit niet het geval zou zijn, dan is het aan 
de wetgever om deze bepaling dusdanig aan te passen dat dit ongewenste gebruik wordt 
aangepakt. Toepassing van het leerstuk van fraus legis lijkt mij hiervoor niet de geëigende 
weg.909

906 Zie bijvoorbeeld O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, FM 113, 2e herziene druk, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 57 e.v. en C.B. Bavink, die wordt geciteerd in onderdeel 4.3.6 van de conclusie 
van plv. P-G Van Soest bij BNB 1999/329.

907 In gelijke zin S.F.M. Niekel, ‘Fraus legis en renteaftrek in de vennootschapsbelasting’, TFO 2003/
169.

908 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 58-62.
909 Ik realiseer mij hierbij dat art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 in principe ook op adequate wijze 

een dam zou moeten opwerpen tegen ongewenst gebruik van verliezen. In zoverre kan het niet 
geheel uitgesloten worden dat nog betekenis moet worden toegekend aan BNB 1993/197.
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5.10 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk zijn de positiefrechtelijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod 
gekomen. Hierbij is stilgestaan bij de diverse binnenlandse en buitenlands belastingplich-
tigen voor de vennootschapsbelasting op wie art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Ver-
volgens is ingezoomd op de aandeelhouderstoets en de mogelijke uitzonderingen op deze 
aandeelhouderstoets. Hierna zijn beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 
1969 en de activiteitentoets en de inkrimpingstoets van art. 20, lid 4, onderdelen a en b, 
Wet VPB 1969 aan bod gekomen, waarna ik ben ingegaan op de overige aspecten van 
art. 20a Wet VPB 1969, zoals de achterwaartse verliesverrekening, de behandeling van 
latente verliezen en winsten en de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Tot slot 
ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht 
gevolgd door de impact van het leerstuk van fraus legis op art. 20a Wet VPB 1969. Het 
vorenstaande heeft geleid tot een uitgebreide analyse van de diverse fiscaaltechnische 
facetten van art. 20a Wet VPB 1969. Op deze plaats wordt deze positiefrechtelijke analyse 
niet herhaald, maar volsta ik met een overzicht van de door mij gesignaleerde belangrijk-
ste (technische) knelpunten van art. 20a Wet VPB 1969. Van een knelpunt is naar mijn 
mening sprake indien de positiefrechtelijke analyse van een bepaald onderdeel van 
art. 20a Wet VPB 1969 leidt tot een onevenwichtige of onbillijke uitkomst, omdat niet vol-
daan is aan een van de door mij (in hoofdstuk 1) gestelde kwaliteitseisen. Hierbij geldt de 
bestaande regeling als uitgangspunt.
In totaal zijn in dit hoofdstuk 32 knelpunten in de huidige regeling van art. 20a Wet VPB 
1969 gesignaleerd. Voorts zijn in hoofdstuk 4 twee belangrijke kritiekpunten op art. 20a 
Wet VPB 1969 geuit. In de eerste plaats betrof dit de omstandigheid dat art. 20a Wet VPB 
1969 als een vorm van Durchgriff heeft te gelden, maar dat deze Durchgriff vanuit een 
civieljuridische invalshoek op een onzuivere wijze is vormgegeven (paragraaf 4.3.1.1). Bij 
een zuivere vorm van Durchgriff zouden verliezen niet langer bij het verlieslichaam in 
aanmerking worden genomen, maar bij de achterliggende aandeelhouders/belangheb-
benden. Thans gaan de verliezen echter verloren, zonder dat hierbij verliezen kunnen 
worden overgedragen aan de achterliggende aandeelhouders/belanghebbenden. In de 
tweede plaats is het een zeer groot bezwaar dat de ‘animus compensandi’ niet vereist is 
voor art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 4.4.2.4). Belastingplichtigen zouden de mogelijk-
heid moeten hebben om aannemelijk te maken dat de wijziging van het belang in belang-
rijke mate niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen.
De 32 gesignaleerde knelpunten zijn de volgende:

Knelpunten ten aanzien van de aandeelhouderstoets:
1. Het belang van beherende vennoten in een open cv telt (ten onrechte) mee voor de 

vraag of sprake is van een wijziging van het belang in belangrijke mate 
(paragraaf 5.2.1.1).

2. Art. 20a Wet VPB 1969 is ten onrechte van toepassing van bij bepaalde fiscaal gefaci-
lieerde omzettingen van rechtspersonen zoals de omzetting van een bv in een stich-
ting en vice versa (paragraaf 5.2.1.7).

3. De toetsen van art. 20a Wet VPB 1969 dienen bij buitenlands belastingplichtigen te 
worden toegepast op de belastingplichtige en niet op de vaste inrichting. Hierdoor 
worden vermogensbestanddelen in aanmerking genomen die voor de toetsen van 
art. 20a Wet VPB 1969 irrelevant zijn. Mogelijkerwijs leidt dit tot strijdigheid met de 
vrijheid van vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.2.4 en 5.8).

4. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ‘gestalde art. 15ad-rente’ 
(zie paragraaf 5.2.2).

5. Het niet of slechts onder zeer stringente voorwaarden laten ‘herleven’ van de verlie-
zen bij terugoverdracht van de aandelen in het verlieslichaam aan de oorspronkelijke 
aandeelhouders leidt tot een onredelijke uitkomst (paragraaf 5.3.2.1).

6. Het begrip ‘belang’ dient weliswaar materieel te worden getoetst, maar niet altijd is 
duidelijk wat onder dit begrip dient te worden verstaan. Dit is weliswaar een art. 20a 
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Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem, maar het verdient aanbeveling dat dit begrip 
nader verduidelijkt wordt (paragraaf 5.3.3.2).

7. Wijzigingen van het belang in het kader van een periodiek of finaal verrekenbeding 
vallen ten onrechte onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 
(paragraaf 5.3.4.1).

8. Er kan zich een merkwaardige en ogenschijnlijk onbedoelde samenloop voordoen van 
de uitzonderingen zoals opgenomen in art. 20a, lid 2, onderdelen a en b, Wet VPB 
1969 (paragraaf 5.3.4.1).

9. Het toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 na HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 2006/1345, BNB 
2007/27, V-N 2006/49.16 is onduidelijk, mede naar aanleiding van de gepubliceerde 
visie van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 
2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.3.4.2).

10. Art. 20a, lid 3, Wet VPB 1969 is ten onrechte niet van toepassing bij een beursgang 
(paragraaf 5.3.4.3).

Knelpunten ten aanzien van de beleggingstoets:
11. Het begrip ‘beleggingen’ in art. 20a Wet VPB 1969 is overbodig, aangezien aangesloten 

kan worden bij de regels voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001 
(paragraaf 5.4).

12. De toets van art. 20a, lid 6, Wet VPB 1969 leidt ertoe dat een belangrijke aandeelhou-
derswisseling altijd tot gevolg heeft dat verliezen die in stand blijven op grond van 
art. 20a Wet VPB 1969 niet mogen worden verrekend met beleggingswinsten. Deze 
vorm van activiteitencompartimentering lijkt te zijn doorgeschoten, omdat bij beleg-
gingswinsten steeds dient te worden nagegaan of zich in het verleden een wijziging 
van het belang in belangrijke mate heeft voorgedaan (paragraaf 5.4.1).

13. De beleggingstoets werkt niet afdoende bij de afwezigheid van enig bezit dan wel bij 
een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en slechts kosten heeft 
gemaakt (paragraaf 5.4.3.2 en 5.5.6).

14. De beleggingstoets zou slechts moeten gelden ten aanzien van de beleggingen die ook 
daadwerkelijk in de Nederlandse heffing worden betrokken (paragraaf 5.4.3.5).

15. In art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 zijn liquide middelen ten onrechte gelijk-
gesteld met beleggingen. De goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën in 
onderdeel 5.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 
2008/176, op grond waarvan niet-bedrijfsgebonden liquide middelen slecht als beleg-
ging worden aangemerkt, is een bevestiging van dit standpunt (paragraaf 5.4.4.1).

16. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de gelijkstelling van onroerende 
zaken met beleggingen in art. 20a, lid 8, onderdeel a, Wet VPB 1969 en de opmerking 
van de staatssecretaris van Financiën in onderdeel 4.2 van het besluit van 6 mei 2008, 
nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/176 (paragraaf 5.4.4.2).

17. Ook de toevoeging van art. 20a, lid 8, onderdeel b, Wet VPB 1969, op grond waarvan 
beleggingen die in het kader van de onderneming worden aangehouden (bijvoorbeeld 
bij verzekeraars) niet als beleggingen worden aangehouden, is overbodig 
(paragraaf 5.4.4.3).

Knelpunten ten aanzien van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets:
18. Bij de activiteitentoets en de inkrimpingstoets bevreemdt het dat de omvang van de 

werkzaamheden in het oudste verliesjaar bepalend is voor de vraag of verliezen van 
latere jaren alsnog verrekenbaar zijn. Een toets per jaar leidt hier tot een evenwichti-
gere uitkomst (paragraaf 5.5.2.1).

19. Er kan onduidelijkheid bestaan over de praktische toepassing en uitwerking van de 
activiteitentoets (paragraaf 5.5.3.1).

20. Op basis van de huidige tekst van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets lijkt 
slechts de omvang van de werkzaamheden van belang te zijn en niet de aard. Dit is in 
strijd met doel en strekking van de activiteitentoets en de inkrimpingstoets, terwijl, 



254 Positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969

indien zowel de aard als de omvang van de werkzaamheden van belang zijn, zich 
eveneens onbillijke situaties kunnen voordoen (paragraaf 5.5.3.2).

21. Art. 20a, lid 5 en lid 7, Wet VPB 1969 zijn ten onrechte van toepassing op de beleg-
gingstoets (paragraaf 5.5.3.3 en 5.5.3.4).

22. Art. 20a, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 schiet zijn doel voorbij, indien ten tijde van 
de belangenwijziging weliswaar het voornemen bestaat om de activiteiten in te krim-
pen met meer dan 70%, maar dit voornemen niet wordt uitgevoerd. Er bestaat in der-
gelijke situaties ten onrechte geen mogelijkheid voor tegenbewijs (paragraaf 5.5.4).

23. Ten onrechte is bepaald dat voor de toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 de 
omvang van de werkzaamheden nog relevant zou zijn. Dit impliceert dat de omvang 
van de werkzaamheden niet meer zou mogen toenemen, hetgeen niet in overeen-
stemming is met doel en strekking van art. 20a Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).

Overige technische knelpunten:
24. Er staat ten onrechte geen rechtsmiddel open tegen de afwijzing van een verzoek om 

toepassing van art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 (paragraaf 5.5.5).
25. Onduidelijk is of de ‘directe samenhang’- jurisprudentie zoals deze per 1 januari 2002 

is vastgelegd in art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing op art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 
(paragraaf 5.5.5).

26. Er geldt geen eensluidend stakings- of inkrimpingscriterium in de situatie van voor-
waartse en achterwaartse verliesverrekening (paragraaf 5.6.2).

27. Het is niet geheel duidelijk of na 1 januari 2011 bij toepassing van art. 20a, lid 12, Wet 
VPB 1969 eerst toerekening van het verlies dient plaats te vinden aan de voorafgaande 
periode of eerst herwaardering. Indien de herwaardering plaatsvindt vóór de toereke-
ning, hoeft mogelijk zelfs geen toerekening meer plaats te vinden, indien de herwaar-
dering zou leiden tot winst in desbetreffende periode (paragraaf 5.6.3).

28. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet van toepassing ten aanzien van ongerealiseerde verlie-
zen. Handel in ongerealiseerde (liquidatie)verliezen is daarmee nog steeds mogelijk 
(paragraaf 5.6.3.2).

29. De samenloop tussen de inhaalregeling (art. 35, lid 2, onderdeel b, (oud) BvdB 2001 jo. 
art. 33b, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969), het besluit van 16 april 2002 en art. 20a 
Wet VPB 1969 is niet altijd duidelijk (paragraaf 5.6.4.2).

30. In het kader van de toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 waarbij een verlies uit 
de periode vóór de aandeelhouderswisseling dient te worden toegerekend aan het 
voorafgaande jaar, kan er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan indien de 
belastingplichtige geen bezwaar meer kan maken tegen de aanslag en/of de verliesbe-
schikking van het voorafgaande jaar (paragraaf 5.7.2.1).

EU-rechtelijke knelpunten:
31. In inbound-situaties kan art. 20a Wet VPB 1969 in strijd komen met de vrijheid van 

vestiging van art. 49 VwEU (paragraaf 5.8).
32. Op basis van het altijd-ergens-beginsel en de daarbij behorende jurisprudentie (e.g. 

Marks & Spencer II) is onduidelijk of toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 in voorko-
mende gevallen niet zou kunnen leiden tot het verplicht in aanmerking nemen van 
het verlies bij de achterliggende aandeelhouders van het Nederlandse verlieslichaam 
die gevestigd zijn in een andere lidstaat (paragraaf 5.8.5).

Deze knelpunten zouden door de wetgever op een adequate wijze moeten worden aange-
pakt, zodat art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de door mij gestelde toetsingskaders. In 
hoofdstuk 7 kom ik hier op terug.




