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7 Naar een evenwichtige bepaling tegen de handel in 
verlieslichamen

7.1 INLEIDING

In de vorige hoofdstukken ben ik ingegaan op de invloed van belangenwijzigingen op ver-
liesverrekening. Hierbij heb ik de huidige en historische kaders binnen de Wet VPB 1969 
geschetst en ben ik ingegaan op de ratio van verliesverrekening. Vervolgens is nader inge-
gaan op de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen gevolgd door een 
uitgebreide positiefrechtelijke analyse van art. 20a Wet VPB 1969. Daarna is stilgestaan bij 
de overeenkomstige bepaling tegen de handel in verlieslichamen in 12 andere landen. In 
dit hoofdstuk beoordeel ik of en in hoeverre het huidige art. 20a Wet VPB 1969 op ade-
quate wijze is vormgegeven aan de hand van de door mij gekozen toetsingskaders (kwali-
teitseisen). Deze kwaliteitseisen zijn afgeleid uit de nota ‘Zicht op wetgeving’1229 en zijn 
in paragraaf 1.3.1 aan bod gekomen:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

In paragraaf 7.2 beoordeel ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 aan de hand van deze kwa-
liteitseisen om vervolgens tot een algemeen kwaliteitsoordeel over deze bepaling te 
komen. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 stilgestaan bij de bruikbare elementen van de 
buitenlandse bepalingen tegen de handel in verlieslichamen, zoals deze tevens aan bod 
zijn gekomen in hoofdstuk 6. In paragraaf 7.4 ga ik dieper in op de wenselijkheid van het 
gebruik van een open norm in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij 
onderzoek ik enkele bestaande bepalingen en in het fiscale recht ontwikkelde leerstuk-
ken, die mogelijk bruikbaar zijn voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969. In paragraaf 7.5 
wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een bepaling in de Wet VPB 1969 tegen de han-
del in verlieslichamen die (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij gestelde kwaliteits-
eisen.
In hoofdstuk 5 heb ik 32 technische knelpunten gesignaleerd in het huidige art. 20a Wet 
VPB 1969, die puntsgewijs zijn opgenomen in paragraaf 5.10. Deze knelpunten gelden 
naast de door mij in hoofdstuk 4 geformuleerde kritiekpunten op het huidige art. 20a Wet 
VPB 1969, namelijk dat (i) art. 20a Wet VPB 1969 vanuit een civieljuridische invalshoek 
een onzuivere vorm van Durchgriff is en (ii) dat de ‘animus compensandi’ (ten onrechte) 
niet vereist is. Zo heb ik bijvoorbeeld in paragraaf 5.3.4.2.D onder verwijzing naar mijn 
artikel in MBB 2009/91230 een voorstel gedaan om het toepassingsbereik van de concernuit-
zonderingsbepaling van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 te verduidelijken res-
pectievelijk te verruimen door overdrachten aan een verbonden lichaam of een verbon-
den natuurlijke persoon te sauveren. Evenzo heb ik in paragraaf 5.4 betoogd dat het opne-
men van een specifiek begrip ‘beleggingen’ voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 
achterwege kan blijven, aangezien in mijn optiek aangesloten kan worden bij de regels 
voor de vermogensetikettering in de Wet IB 2001. In dit hoofdstuk zal ik niet opnieuw 

1229 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2.
1230 Zie D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet VPB 1969: 

Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.
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aandacht besteden aan deze knelpunten. Veelal heb ik ter plaatse aanbevelingen gedaan 
voor een verbetering van de huidige bepaling, dan wel heb ik aangegeven dat de staatsse-
cretaris van Financiën een nadere verduidelijking zou moeten geven over de uitleg van 
art. 20a Wet VPB 1969 in een specifieke situatie. Uiteraard spelen deze knelpunten wel 
een rol in de beoordeling van art. 20a Wet VPB 1969 op basis van de door mij gekozen toet-
singskaders. In zoverre zullen deze knelpunten in dit hoofdstuk wel opnieuw aan bod 
komen. In mijn voorstel voor wenselijk recht in paragraaf 7.5 beoog ik de door mij gesig-
naleerde knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen door een voorstel te doen voor een 
gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969 dat (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij gestelde 
kwaliteitseisen. Ik sluit af met een samenvatting en de belangrijkste conclusies in 
paragraaf 7.6.

7.2 BEOORDELING VAN HET HUIDIGE ART. 20A WET VPB 1969

Zoals vermeld in de inleiding beoordeel ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 in deze para-
graaf aan de hand van de door mij gekozen toetsingskaders (kwaliteitseisen). Deze beoor-
deling kan niet los worden gezien van mijn analyse van art. 20a Wet VPB 1969 zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 en 5 en de plaats van art. 20a Wet VPB 1969 in het systeem van 
verliescompensatie zoals vormgegeven in hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969, zoals 
beschreven in hoofdstuk 3. In deze paragraaf zal niet opnieuw uitgebreid worden ingaan 
op de door mij gesignaleerde technische knelpunten uit hoofdstuk 5 en de twee belang-
rijkste kritiekpunten die in hoofdstuk 4 zijn geconstateerd. Wel zal ik deze punten mee-
wegen in mijn beoordeling van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 binnen de door mij 
gekozen toetsingskaders. Vanzelfsprekend kan hierbij niet aan elk knelpunt hetzelfde 
gewicht worden toegekend, aangezien sommige knelpunten in mijn optiek zwaarder die-
nen mee te wegen dan andere.

7.2.1 Toetsingskaders

7.2.1.1 Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
Zoals aangegeven in paragraaf 1.3.1 is rechtmatigheid volgens de nota ‘Zicht op wetge-
ving’ de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving.1231 Daarnaast is veel wetgeving 
gericht op de verwerkelijking van rechtsbeginselen, bijvoorbeeld op de bescherming van 
kwetsbare belangen of het bevorderen van de rechtszekerheid. Onrechtmatigheid kan 
bovendien leiden tot rechterlijk ingrijpen, hetgeen de effectiviteit van een maatregel kan 
frustreren.
Hoewel fundamentele kritiek kan worden geuit op de invoering van een bepaling in de 
Wet VPB 1969 die aangrijpt bij belangenwijzigingen, heb ik in hoofdstuk 4 geconcludeerd 
dat deze fundamentele kritiek ten dele onterecht is. Ook in het civiele recht wordt immers 
in voorkomende gevallen ‘doorgekeken’ naar de achterliggende aandeelhouders van een 
vennootschap, indien het ter zake doende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uit-
komst (paragraaf 4.3.1.1). In die zin is het op zichzelf niet verwonderlijk dat het fiscale 
recht in bijzondere situaties ook ‘doorkijkt’ naar de daadwerkelijk belanghebbenden bij 
(in dit geval) de compensabele verliezen van een lichaam dat is onderworpen aan de hef-
fing van vennootschapsbelasting. Ik heb daarom begrip voor de door de wetgever 
gemaakte keuze om een bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 in te voeren. Art. 20a Wet VPB 
1969 is daarmee in mijn optiek op zichzelf niet onrechtmatig. Dit laat onverlet dat naar 
mijn mening sprake is van een onzuivere vorm van ‘Durchgriff’. Daarnaast is het systeem 
van de Wet VPB 1969 weliswaar gebaseerd op het totaalwinstbeginsel, waarop art. 20a 

1231 Kamerstukken II, 1990-1991, 22 008, nr. 1-2, p. 24.
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Wet VPB 1969 ontegenzeggelijk een inbreuk vormt, maar dit betekent niet dat deze 
inbreuk op het totaalwinstbeginsel als onrechtmatig is aan te merken.1232

Desalniettemin heb ik in de voorgaande hoofdstukken op diverse plaatsen geconcludeerd 
dat enkele onderdelen van art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening wel degelijk onrecht-
matig kunnen zijn dan wel dat onvoldoende rekening is gehouden met de algemene 
rechtsbeginselen zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel en het 
rechtvaardigheidsbeginsel. Zo kan art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening in voorko-
mende gevallen strijdig zijn met de vrijheid van vestiging ex art. 49 VwEU (zie 
paragraaf 5.8). Daarnaast staat er 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) en kan 
er een lacune in de rechtsbescherming ontstaan bij toepassing van art. 20a, lid 1, Wet VPB 
1969 (paragraaf 5.7.2.1). Op deze onderdelen voldoet art. 20a Wet VPB 1969 niet aan de 
kwaliteitseis van rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen.
Voorts is op enkele plaatsen geconstateerd dat de uitleg van de staatssecretaris van Finan-
ciën in zijn hoedanigheid van beleidsuitvoerder ook strijdig lijkt met bestaande jurispru-
dentie, bijvoorbeeld bij toepassing van de concernuitzonderingsbepaling (paragraaf 
5.3.4.2).1233

Bruijsten heeft drie algemene rechtsbeginselen genoemd waaraan fiscale wetgeving naar 
zijn mening dient te voldoen: het rechtszekerheidsbeginsel, het rechtsgelijkheidsbeginsel 
en het rechtvaardigheidsbeginsel.1234 Ten aanzien van het rechtvaardigheidsbeginsel kan 
worden opgemerkt dat, wanneer men het bestaan van art. 20a Wet VPB 1969 op zichzelf 
accepteert, aan het rechtvaardigheidsbeginsel gedeeltelijk lijkt te zijn voldaan. Gedeelte-
lijk, omdat mijn voornaamste kritiekpunt op het huidige art. 20a Wet VPB 1969 is dat er 
geen tegenbewijsmogelijkheid is, waardoor verliezen alsnog verrekenbaar zijn indien de 
verkrijger van een belang aannemelijk maakt dat de verkrijging van dit belang niet in 
overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen. Dit is naar mijn mening 
niet in overeenstemming met het rechtvaardigheidsbeginsel en leidt tot overkill (zie 
tevens paragraaf 7.2.1.2). De voornaamste kritiek op art. 20a Wet VPB 1969 zoals blijkt uit 
de literatuur is het bestaan van de bepaling zelf en niet het ontbreken van een tegenbe-
wijsregeling.1235 Waarom zou een belastingplichtige niet op enigerlei wijze mogen probe-
ren om zijn verliezen goed te maken door een verlieslichaam te verkopen? Ik verwijs kort-
heidshalve naar hetgeen hierover in hoofdstuk 4 is opgemerkt.
Fiscale wetgeving dient naar de mening van Bruijsten een zekere mate van logische gaaf-
heid te bevatten, hetgeen naar zijn mening betekent dat moet zijn voldaan aan de for-
meel-logische vereisten van volledigheid, betrouwbaarheid en consistentie. In mijn optiek 
kan art. 20a Wet VPB 1969 deels als ‘logisch gaaf’ worden beschouwd,1236 alhoewel de wet-
tekst niet in alle gevallen in overeenstemming lijkt te zijn met de parlementaire toelich-
ting. Daarnaast heb ik geconstateerd dat art. 20a Wet VPB 1969 in voorkomende gevallen 
niet (voldoende) werkt, zodat in zoverre geen sprake is van volledigheid en betrouwbaar-
heid. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 
1969 in de situatie van ongerealiseerde verliezen (paragraaf 5.6.3.2).
De kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van algemene rechtsbeginselen is – 
zoals de nota ‘Zicht op wetgeving’ ook stelt – dermate fundamenteel dat het niet voldoen 
aan deze kwaliteitseis per definitie onacceptabel is. Art. 20a Wet VPB 1969 dient daarmee 

1232 Dat zou overigens tot gevolg hebben dat elke inbreuk op het totaalwinstbeginsel mogelijk als 
onrechtmatig kunnen worden aangemerkt. Mijns inziens kan in dit kader beter worden gespro-
ken van ‘rechtsonzuiverheid’.

1233 Op basis van de huidige stand van de jurisprudentie is echter onzeker of deze visie van de Staats-
secretaris van Financiën ook daadwerkelijk onjuist is. Ik heb echter in paragraaf 5.3.4.2 een rui-
mer toepassingsbereik van de concernuitzonderingsbepaling bepleit.

1234 C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en belastingwetgeving’, WFR 2002/715.
1235 Zie bijvoorbeeld L.G.M. Stevens, ‘Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/

1215.
1236 Al is de wijze waarop deze logische gaafheid in art. 20a Wet VPB 1969 is vormgegeven – met name 

als gevolg van de vele dubbele ontkenningen – geenszins ‘logisch’ of ‘gaaf’ te noemen.
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dan ook in elk geval te worden aangepast, voor zover deze bepaling als onrechtmatig kan 
worden beschouwd, dan wel voor zover sprake is van strijdigheid met de algemene rechts-
beginselen. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 voldoet in mijn optiek niet aan deze kwa-
liteitseis.

7.2.1.2 Doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid
Art. 20a Wet VPB 1969 is ingevoerd ter vervanging en aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969. In paragraaf 4.4.1 zijn de belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) 
Wet VPB 1969 opgesomd:
1. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing, indien de belastingplichtige 

geen materiële onderneming dreef, maar zich bezighield met beleggen.
2. Aandelen in een verlieslijdend lichaam die zijn activiteiten duurzaam had ingekrom-

pen konden worden overgedragen en nog enige tijd in afgeslankte vorm door de 
nieuwe aandeelhouders worden voortgezet, waarbij dan tevens nieuwe (beleg-
gings)activiteiten konden worden ingebracht. Het stringente stakingscriterium van 
90% bood hierbij voldoende ruimte om art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 buiten toepas-
sing te laten.

3. De regeling was niet van toepassing in geval van zogeheten interne aandeelhouders-
wisselingen.

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

In mijn optiek kan (op basis van het huidige art. 20a Wet VPB 1969) gesteld worden dat 
deze knelpunten met de invoering van art. 20a Wet VPB 1969 zijn opgelost. In zoverre is 
art. 20a Wet VPB 1969 dan ook een doeltreffend instrument gebleken om de in de ogen 
van de wetgever ongewenste situaties die zich voordeden onder de vigeur van art. 20, 
lid 5, (oud) Wet VPB 1969 te bestrijden. Desalniettemin heeft de wetgever na de invoering 
van art. 20a Wet VPB 1969 enkele malen moeten ingrijpen, omdat art. 20a Wet VPB 1969 
in de praktijk niet de beoogde werking had. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering 
van art. 20a, lid 5, Wet VPB 1969 (de codificatie van de ‘directe samenhang’-jurispruden-
tie) per 1 januari 2002, hetgeen de wetgever aanvankelijk had verzuimd. Voorts kan wor-
den gewezen op de aanscherping van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969 per 1 januari 2011 in 
verband met het arrest HR 21 november 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/2299, BNB 2009/42, 
V-N 2008/56.22, en de daarop volgende handel in ‘winstlichamen’.
Daarnaast zal de wetgever mogelijk opnieuw moeten ingrijpen indien blijkt dat de Hoge 
Raad mijn visie deelt dat art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is ten aanzien van 
ongerealiseerde verliezen (paragraaf 5.6.3.2). Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aan-
zien van mijn conclusie dat de beleggingstoets niet afdoende werkt bij de afwezigheid van 
enig bezit dan wel een vennootschap die nimmer werkzaamheden heeft verricht en 
slechts kosten heeft gemaakt (paragraaf 5.4.3.2 en 5.5.6), alsook mijn conclusie dat op 
basis van de huidige tekst van de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20, lid 4, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 slechts de omvang van de werkzaamheden van belang 
lijkt te zijn en niet de aard (paragraaf 5.5.3.2). In zoverre dient derhalve te worden afge-
wacht of art. 20a Wet VPB 1969 in zijn huidige vorm ten aanzien van deze punten vol-
doende doeltreffend is.

Art. 20a Wet VPB 1969 is naar mijn mening verre van doelmatig en evenredig. Dit blijkt 
niet alleen uit een van mijn belangrijkste kritiekpunten op art. 20a Wet VPB 1969 – het 
ontbreken van een adequate tegenbewijsregeling – maar tevens uit de door mij gesigna-
leerde technische knelpunten zoals opgesomd in paragraaf 5.10. Veruit de meeste aldaar 
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omschreven knelpunten gaan over situaties waarin art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn 
mening ten onrechte van toepassing is en daarmee leidt tot een onredelijke en onbillijke 
uitkomst. Er is dan ook sprake van een onnodige vorm van overkill, omdat de toepassing 
van art. 20a Wet VPB 1969 in deze genoemde situaties zijn doel voorbij schiet. Art. 20a 
Wet VPB 1969 is immers ingevoerd om ongewenste handel in verlieslichamen te voorko-
men en in de daar aangegeven situaties is hiervan (naar mijn mening) geen sprake. Ik ver-
wijs in dit verband tevens naar de nota ‘Zicht op wetgeving’ (zie paragraaf 1.3.1), waarin 
is opgemerkt dat uit het beginsel van evenredigheid tevens voortvloeit dat de overheid 
zorg dient te dragen voor een redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit de 
regeling kunnen voortvloeien. Indien een bepaling zoveel technische knelpunten bevat, 
waaruit blijkt dat sprake is van (ongerechtvaardigde) overkill, komt het mij voor dat deze 
redelijke verhouding ver te zoeken is.1237 Ten aanzien van de toetsingskaders doelmatig-
heid en evenredigheid scoort art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn mening dan ook onvol-
doende.

7.2.1.3 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
In paragraaf 1.3.1 is opgemerkt dat uit de nota ‘Zicht op wetgeving’ volgt dat wetten die 
niet of onvoldoende uitvoerbaar of handhaafbaar zijn, tot een symbool, een dode letter, 
dreigen te verworden. Wanneer gekeken wordt naar de door de wetgever gekozen bewijs-
lastverdeling ten aanzien van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (zie paragraaf 
5.7.1), dan lijkt art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar. 
Als gevolg van de gekozen bewijslastverdeling leidt immers in beginsel elke kwalifice-
rende wijziging van het belang in belangrijke mate tot verval van de verliezen, tenzij de 
belastingplichtige succesvol een beroep kan doen op een van de genoemde uitzonderings-
bepalingen. Tevens blijft de belasting voor het bestuurlijke apparaat op deze wijze zo 
beperkt mogelijk. Aangezien de belastingplichtige doorgaans zelf over de benodigde gege-
vens beschikt om aannemelijk te maken dat voldaan is aan een van de uitzonderingsbe-
palingen, vind ik de door de wetgever gekozen bewijslastverdeling alleszins redelijk.
De uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid zijn echter tevens afhankelijk van de capaci-
teit en de deskundigheid van het uitvoerend apparaat (lees: de Belastingdienst) en de 
samenwerking tussen uitvoerende organisaties. Uit dit onderzoek (zie met name 
hoofdstuk 5) is wel gebleken dat art. 20a Wet VPB 1969 een complexe bepaling is, waar-
voor in voorkomende gevallen grondige bestudering van de wettekst en toelichting nood-
zakelijk is. Dit maakt art. 20a Wet VPB 1969 echter niet onuitvoerbaar of niet-handhaaf-
baar, aangezien meerdere wettelijke bepalingen bijzonder complex zijn. Tegelijkertijd 
ben ik van mening dat een bepaling tegen de handel in verlieslichamen op eenvoudiger 
wijze kan worden vormgegeven (zie hierna), hetgeen de uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid ook ten goede komt.

7.2.1.4 Consistentie en begrijpelijkheid
Art. 20a Wet VPB 1969 voldoet naar mijn mening aan de kwaliteitseis consistentie. De 
samenloop tussen art. 20a Wet VPB 1969 en overige in de Wet VPB 1969 opgenomen wets-
bepalingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de fiscale eenheid, zie art. 15ae, lid 3 en 5, Wet 
VPB 1969) is weliswaar in voorkomende gevallen complex te noemen, maar lijkt wel con-
sistent. Dit laat onverlet dat in voorkomende gevallen onduidelijkheid kan bestaan over 
de invulling van een bepaald begrip, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrip ‘belang’. 
Zoals is gebleken in hoofdstuk 6, lijkt consistentie ook (deels) te bestaan ten aanzien van 
de vormgeving van een bepaling tegen ongewenste handel in verlieslichamen in de door 
mij onderzochte landen. Dit lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat in vele landen een 
uniforme dan wel overeenkomstige gedachte bestaat ten aanzien van de behandeling van 
ongewenste handel in verliezen. Voor zover het art. 20a Wet VPB 1969 betreft, is naar 
mijn mening echter geen sprake van een bewuste keuze van de wetgever om een bepaling 

1237 Hetgeen overigens ook niet bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie van een dergelijke bepa-
ling.
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in te voeren die (enigszins) consistent is met een soortgelijke bepaling in andere landen. 
In de parlementaire geschiedenis van art. 20a Wet VPB 1969 (dan wel van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969) heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden voor de stelling dat de 
invoering van deze bepaling is gebaseerd op keuzes die door de wetgevers van andere lan-
den op dit gebied zijn gemaakt. In zoverre lijkt deze consistentie op toeval te berusten. 
Evenzo kan betoogd worden dat de desbetreffende onderzochte landen kennelijk vanuit 
een uniforme rechtsfilosofische grondgedachte het bestaansrecht van een bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen rechtvaardigen.
Art. 20a Wet VPB 1969 is niet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk. Daarmee wordt niet 
voldaan aan de kwaliteitseis begrijpelijkheid. Dit geldt a fortiori wanneer art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 wordt vergeleken met de huidige tekst van art. 20a Wet VPB 1969. 
Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 voldeed weliswaar niet in de praktijk, maar nog steeds 
is onduidelijk waarom de wetgever niet heeft willen volstaan met een aanpassing van 
deze (wel goed leesbare) bepaling in plaats van de invoering van een geheel herziene, zeer 
gedetailleerde bepaling. Ik kan dit niet anders verklaren dan dat de wetgever de wens 
heeft gehad volledig ‘grip’ te krijgen op de handel in verlieslichamen.1238 In de nota ‘Zicht 
op wetgeving’ wordt hierover opgemerkt dat dergelijke verfijnde regels er vaak toe leiden 
– mede door controleproblemen – dat het met de wet beoogde resultaat niet bereikt 
wordt, omdat deze regels dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de doeltref-
fendheid tekort schieten. Dit laatste lijkt ten aanzien van art. 20a Wet VPB 1969 in min-
dere mate het geval (zie mijn commentaar in de vorige paragrafen).
Meer specifiek kan worden opgemerkt dat uit de opsomming van de technische knelpun-
ten zoals opgenomen in paragraaf 5.10 blijkt, dat de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 
niet in alle gevallen duidelijk is. Zo is de tekst van art. 20a Wet VPB 1969 niet altijd volle-
dig in overeenstemming met de bijbehorende toelichting. Dit leidt tot onduidelijkheid en 
dient in mijn optiek waar mogelijk vermeden te worden, bij voorkeur door een aanpas-
sing van de wettekst dan wel (bij goedkeurend beleid) in de vorm van een toezegging van 
de staatssecretaris van Financiën in een beleidsbesluit. Evenzo kan voor het begrip ‘beleg-
gingen’ naar mijn mening worden aangesloten bij de regels voor de vermogensetikette-
ring zoals deze gelden in de Wet IB 2001 en is geen separaat begrip ‘beleggingen’ voor de 
toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 noodzakelijk.
Concluderend ben ik van mening dat art. 20a Wet VPB 1969 op een begrijpelijkere (en dus: 
eenvoudigere) wijze kan worden vormgegeven, zonder dat hierbij de door de wetgever 
kennelijk gewenste ‘grip’ op de ongewenste handel in verlieslichamen wordt verloren.1239 
In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik hier verder op in.

7.2.2 Algemeen kwaliteitsoordeel over het huidige art. 20a Wet VPB 1969

In deze paragraaf heb ik art. 20a Wet VPB 1969 beoordeeld aan de hand van de door mij 
gekozen toetsingskaders (kwaliteitseisen), afgeleid uit de nota ‘Zicht op wetgeving’:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

Wanneer deze vier kwaliteitseisen tezamen in ogenschouw worden genomen, kan wor-
den geconstateerd dat het huidige art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in vol-

1238 In gelijke zin E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a 
Wet VPB 1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.

1239 Zie in dit verband tevens paragraaf 4 van R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdra-
gen aan de invulling van ons beginsel van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR 
2011/1667. Van den Heuvel gaat aldaar in op een uitspraak van het Duitse BFH, dat oordeelde dat 
een Duitse regeling voor verliesverrekening in de inkomstenbelasting onbegrijpelijk was en daar-
mee in strijd kwam met het grondwettelijke beginsel van Normenklarheit. Interessant is de vraag 
of art. 20a Wet VPB 1969 de Duitse toetssteen van Normenklarheit zou kunnen doorstaan.
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doende mate kan doorstaan. Weliswaar heb ik geconcludeerd dat (in voldoende mate) vol-
daan wordt aan de kwaliteitseisen doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid 
en consistentie, ten aanzien van de overige genoemde kwaliteitseisen concludeer ik dat 
het huidige art. 20a Wet VPB 1969 te kort schiet. Deze tekortkomingen die in paragraaf 
7.2.1 en in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan bod zijn gekomen, zijn in mijn 
optiek dusdanig fundamenteel en wegen zwaarder dan de overige genoemde kwaliteitsei-
sen, dat ik niet anders kan concluderen dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk 
dient te worden aangepast. In paragraaf 7.4 doe ik een voorstel voor een dergelijke aan-
passing, waarbij ik zo veel mogelijk rekening zal houden met de door mij geconstateerde 
tekortkomingen in het huidige art. 20a Wet VPB 1969.

7.3 BRUIKBARE ELEMENTEN VAN DE COC-WETGEVING IN DE 
TWAALF ONDERZOCHTE LANDEN

In hoofdstuk 6 heb ik de twaalf door mij onderzochte landen onderworpen aan een beoor-
deling. Hierbij heb ik paragraaf 6.14 een samenvatting gegeven van de bruikbare elemen-
ten uit de CoC-wetgeving van de desbetreffende landen, die naar mijn mening ook van 
belang kunnen zijn voor art. 20a Wet VPB 1969. Ik som ze hier nogmaals puntsgewijs op:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het 

belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging meer dan 50% (in sommige 
gevallen zelfs 75% of meer), al dan niet per (groep van) verkrijger(s). In mijn optiek ver-
dient het aanbeveling hierbij aan te sluiten. Het gaat daarbij dus om een kwantitatieve 
aanpassing van een kwalificerende belangenwijziging.

• Tien van de twaalf landen kennen een vorm van activiteitentoets, waarbij sprake is van 
een open norm, die in voorkomende gevallen is aangevuld met nadere richtlijnen van 
de wetgever, het Ministerie van Financiën of de desbetreffende belastingdienst. Ik ben 
een voorstander van een dergelijke open norm, omdat hiermee ‘overkill’ zo veel moge-
lijk vermeden wordt. Wel dient de open norm praktisch gezien uitvoerbaar en hand-
haafbaar te zijn en mag deze niet leiden tot rechtsonzekerheid. Voorts dient een afwe-
ging te worden gemaakt tussen een specifiek voor art. 20a Wet VPB 1969 ontwikkelde 
norm versus een reeds bestaande en tevens bruikbare norm.

• Een pro-rata-partebenadering voor wijzigingen in het belang die kleiner zijn dan 100% 
dient op pragmatische gronden te worden afgewezen.

• Vele van de onderzochte landen hebben een regeling getroffen ten aanzien van de 
behandeling van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangenwijzi-
ging. De meeste van deze regelingen zijn eenvoudiger vormgegeven dan de regeling 
van art. 20a Wet VPB 1969.

• Uitzonderingen ten aanzien van de aandeelhouderstoets dienen te blijven bestaan, bij-
voorbeeld ten aanzien van verkrijgingen krachtens huwelijksvermogensrecht of erf-
recht en mogelijk ook ten aanzien van beursgenoteerde bedrijven. Mogelijk kunnen 
dergelijke uitzonderingen worden ondervangen door het opnemen van een algemene 
tegenbewijsregeling.

• De regeling voor herwaardering van vermogensbestanddelen zoals opgenomen in het 
huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dient in beginsel te blijven bestaan. Slechts drie 
landen kennen een soortgelijke of minder vergaande maatregel.

De bovenstaande punten dienen naar mijn mening zo veel mogelijk te worden meegeno-
men in een voorstel voor een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In 
hoofdstuk 6 heb ik tevens geconcludeerd dat geen van de door mij onderzochte landen – 
evenals art. 20a Wet VPB 1969 – een tegenbewijsmogelijkheid kent, waarbij de belasting-
plichtige in de gelegenheid wordt gesteld om aan te tonen dat de verkrijging van het kwa-
lificerend belang in het verlieslichaam niet (in overwegende mate) is gericht op het ver-
krijgen van de desbetreffende verliezen. De ‘animus compensandi’ is dus ook bij de bepa-
ling in deze twaalf landen niet vereist. Desalniettemin ben ik van mening (zie tevens 
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paragraaf 4.3.1.1) dat dit een tekortkoming in de huidige regeling is die zou moeten wor-
den opgeheven in een voorstel voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969.

7.4 OPEN NORM BIJ  EEN BEPALING TEGEN DE HANDEL IN 
VERLIESLICHAMEN

De geschiedenis heeft geleerd dat zonder een specifieke wettelijke basis de handel in ver-
lieslichamen niet (voldoende) kan worden bestreden. Zie in dit kader het reeds in 
paragraaf 4.3.2.1 aan de orde gestelde arrest HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/
64 en de daarop volgende resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 13 maart 
1962.1240 Met andere woorden: wanneer men de handel in verlieslichamen wenst te 
bestrijden, dan is daarvoor een wettelijke basis nodig. Ook binnen het leerstuk van fraus 
legis lijkt geen aanknopingspunt te vinden om – bij gebreke aan een wettelijke bepaling 
tegen de handel in verlieslichamen – ongewenste handel in verliezen te kunnen bestrij-
den (zie tevens paragraaf 5.9).
Anderzijds dient te worden bedacht dat sinds BNB 1959/64 en de resolutie van 13 maart 
1962 het EU-recht in toenemende mate aan belang heeft gewonnen. De vraag rijst der-
halve of de handel in verlieslichamen bij afwezigheid van een wettelijke grondslag niet 
zou kunnen worden bestreden op grond van het Unierecht, bijvoorbeeld op basis van de 
in de jurisprudentie van het Hof van Justitie ontwikkelde leer van misbruik van recht. In 
mijn optiek dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Cruciaal hierbij is in 
mijn optiek dat ten aanzien van de handel in verlieslichamen niet objectief is vast te stel-
len of sprake is van misbruik (zie hoofdstuk 4). Hoewel begrip valt op te brengen voor de 
keuze van de wetgever om de handel in verlieslichamen te bestrijden, kan ook worden 
betoogd dat het volstrekt geoorloofd is om een verlieslichaam te verkopen aan een derde 
teneinde nog iets van deze verliezen goed te kunnen maken. Ik concludeer daarom dat 
zonder een wettelijke grondslag in de nationale wet naar mijn mening niet succesvol 
betoogd kan worden dat bij handel in verlieslichamen sprake is van misbruik van recht 
in de zin van het Unierecht.1241

Ook de in de Fusierichtlijn1242 opgenomen antimisbruikbepaling (art. 15, lid 1, 
onderdeel a, Fusierichtlijn) op grond waarvan de voordelen die voortvloeien uit de Fusie-
richtlijn geheel of gedeeltelijk teniet kunnen worden gedaan, indien blijkt dat een van de 
in de Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen als hoofddoel of een der hoofddoelen 
heeft belastingfraude of belastingontwijking, biedt – in afwezigheid van een wettelijke 
bepaling – niet voldoende soelaas om de handel in verlieslichamen te bestrijden. Bij de 
handel in verlieslichamen zal niet in alle gevallen sprake zijn van een van de in art. 1 
Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen. Dit laat onverlet dat het Hof van Justitie in 
het arrest Foggia1243 heeft beslist dat een fusie, waarbij geen economisch belang bestaat 
en die slechts is gericht op het verkrijgen van de verliezen (lees: het louter nastreven van 
een fiscaal voordeel), in beginsel mag worden geweigerd op grond van de Fusierichtlijn, 
omdat er geen (of niet in voldoende mate) zakelijke motieven aanwezig werden 
geacht.1244

Hoewel deze (en wellicht ook andere, zie hierna paragraaf 7.4.2) algemene antimisbruik-
bepalingen naar mijn mening dus niet kunnen dienen als substituut van art. 20a Wet VPB 

1240 Resolutie van 13 maart 1962, nr. B2/4269, BNB 1962/206.
1241 Waarbij ik gemakshalve veronderstel dat een beroep kan worden gedaan op het Unierecht. Dat 

zal niet in alle gevallen zo zijn.
1242 Richtlijn van de Raad van 19 oktober 209, PbEU L 310, betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

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

1243 HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.
1244 Deze zaak is overigens door het Hof van Justitie teruggewezen naar de nationale rechter die, gelet 

op alle omstandigheden van het geding, moet nagaan of alle bestanddelen van het vermoeden 
van belastingfraude of -ontwijking in de zin van de Fusierichtlijn zijn vervuld.
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1969, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat een van deze antimisbruikbepalingen niet 
op enigerlei wijze bruikbaar zou kunnen zijn bij het vormgeven van een herziene bepa-
ling tegen de handel in verlieslichamen die (zo veel mogelijk) voldoet aan de door mij 
gestelde kwaliteitseisen. In hoofdstuk 6 heb ik reeds aangegeven dat de verwijzing naar 
een reeds bestaande, meer algemeen toegepaste antimisbruikmaatregel in een bepaling 
tegen de handel in verlieslichamen mij aanspreekt. Dit heeft namelijk als voordeel dat 
gebruikgemaakt kan worden van bestaande leerstukken ten aanzien van misbruik, terwijl 
tevens consistentie in de wetgeving wordt bereikt. Het meest in het oog springende voor-
beeld in dit verband is de Belgische bepaling tegen de handel in verlieslichamen, art. 207, 
lid 3, WIB92. Hierbij is bepaald dat de verkrijging van de controle in een verlieslichaam 
moet voldoen aan ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’, om te voorkomen 
dat de verliezen niet langer verrekenbaar zijn. Deze zakelijkheidstoets komt op meerdere 
plaatsen in de Belgische wetgeving voor (zie paragraaf 6.2.2.2) en is een open norm die 
door de Belgische fiscale wetgever bewust niet nader is ingevuld.
In het licht van het vorenstaande rijst de vraag of binnen de bestaande Nederlandse en/of 
Europese (belasting)wetgeving niet tevens een bepaalde open (zakelijkheids)norm of anti-
misbruikformulering is geïncorporeerd die mogelijkerwijs zou kunnen bijdragen aan de 
doelstellingen die ik ten aanzien van een bepaling tegen de handel in verlieslichaam heb 
gesteld. Ik denk hierbij aan de volgende bepalingen of leerstukken:1245

• misbruik van recht op basis van het primaire Unierecht;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïn-

corporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB.

Naast het mogelijke gebruik van een bestaande antimisbruikbepaling ten behoeve van 
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen zou in mijn optiek kunnen worden over-
wogen of art. 20a Wet VPB 1969 niet zou kunnen volstaan met een andere open norm ten 
aanzien van de activiteitentoets dan de huidige activiteitentoets van art. 20a, lid 4, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Zoals ik immers in paragraaf 6.14 hiervóór heb gecon-
stateerd, maken tien van de twaalf door mij onderzochte landen gebruik van een open 
norm, waarbij verliezen slechts verrekenbaar zijn, indien dezelfde activiteiten worden 
voortgezet (‘same line of business’, ‘no major change in the conduct or nature of trade’, 
‘Änderung der Identität’, etc.). Kijkend naar het bestaande Nederlandse fiscale recht, denk 
ik hierbij aan het ten aanzien van het voor IB-ondernemers geldende stakingsbegrip ont-
wikkelde leerstuk van de ‘identiteit van de onderneming’ (vgl. HR 19 maart 2010, nr. 08/
02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/214, V-N 2010/15.19).1246 De Hoge Raad oordeelde in dit 
arrest dat bij verplaatsing van de onderneming geen sprake is van een staking van de 

1245 In art. 5 van de Rente-royaltyrichtlijn is tevens een antimisbruikbepaling opgenomen die naar 
mijn mening grote gelijkenissen vertoont met de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel 
a, Fusierichtlijn. Om die reden laat ik verder onderzoek naar de bruikbaarheid van deze bepaling 
achterwege. Tevens laat ik de in de CCCTB voorgestelde antimisbruikbepalingen van art. 80-83 
achterwege, aangezien deze bepalingen niet duidelijk zijn en daarnaast niet geheel in lijn lijken 
te zijn met het thans geldende leerstuk van misbruik van recht in de EU. Zie tevens P. Kavelaars, 
‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177. Evenzo ga ik niet nader in op misbruik van recht 
in het internationale belastingrecht, bijvoorbeeld misbruik van belastingverdragen. Zie in dat 
kader bijvoorbeeld de IFA-publicatie nr. 95a, Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoi-
dance Provisions, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2010. Tot slot kan gewezen worden op enkele andere op 
specifieke situaties toegespitste antimisbruikbepalingen die echter qua formulering gelijkenissen 
vertoont met de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 en art. 20, lid 5, 
Wet VPB 1969. Zie bijvoorbeeld het per 1 januari 2012 ingevoerde art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet 
VPB 1969.

1246 Zie tevens HR 19 maart 2010, nr. 08/01448, NTFR 2010/719, BNB 2010/213. Beide arresten zijn in 
beginsel identiek, zij het dat BNB 2010/213 ging over de verkoop van een melkquotum en verplaat-
sing van de onderneming na de geruisloze inbreng in een bv, terwijl het in BNB 2010/214 ging over 
een verplaatsing van de onderneming na de verkoop van een melkquotum.
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onderneming, indien de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. 
Dit criterium lijkt a prima facie gelijkenissen te vertonen met het identiteitscriterium 
zoals dat in tien van de twaalf door mij onderzochte landen wordt gehanteerd. Het is naar 
mijn mening dan ook de moeite waard om de bruikbaarheid van dit criterium nader te 
onderzoeken.

Onderstaand onderzoek ik de mogelijkheden van de bruikbaarheid van deze bepalingen 
of leerstukken. Alvorens dit te doen, wordt eerst kort ingegaan op de voor- en nadelen om 
een open norm te gebruiken in plaats van wetgeving, waarbij op detailniveau wordt 
getracht om alle dan wel zo veel mogelijk situaties te ondervangen.

7.4.1 Voor- en nadelen van een open norm

Hiervóór heb ik aangegeven dat het gebruik van een open norm versus gedetailleerde 
normstelling mij aanspreekt, temeer omdat daardoor in beginsel rechtvaardiger wetge-
ving kan ontstaan, waarbij overkill zo veel mogelijk wordt vermeden. Tegelijkertijd is het 
zo dat het gebruik van een open norm gepaard kan gaan met meer rechtsonzekerheid, 
omdat voor zowel belastingplichtigen als het uitvoerend apparaat discussie kan uitstaan 
over de uitleg van deze norm, met name wanneer het een nieuwe norm betreft waar nog 
geen specifieke invulling aan is gegeven.1247 In dergelijke situaties moet de rechter eraan 
te pas te komen om invulling aan deze norm te geven in de specifieke omstandigheden 
van het geval. Een goed voorbeeld in dit verband is de open norm ‘goed koopmansgebruik’ 
als algemeen beginsel voor de berekening van de jaarlijkse winst en zoals opgenomen in 
art. 3.25 Wet IB 2001.1248 Zelden heeft een open norm in de Nederlandse fiscaliteit zoveel 
aanleiding tot jurisprudentie gegeven, waarbij de rechter doorgaans als medewetgever-
plaatsvervanger moest optreden.1249 Hoewel kritiek kan worden uitgeoefend op het 
gebruik van een globale wetsformulering,1250 kan tevens gezegd worden dat met de open 
norm goed koopmansgebruik zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de maatschappelijke 
omstandigheden en opvattingen, alsmede gewijzigde inzichten in het recht.1251 In dit 
kader wijs ik tevens op hetgeen tijdens de parlementaire geschiedenis is gezegd ten aan-
zien van het begrip ‘duurzame organisatie van kapitaal en arbeid’ dat onderdeel is van de 
definitie van een materiële onderneming.1252 De invulling van dit begrip is door de wetge-
ver bewust aan de rechter overgelaten om te voorkomen dat aan de kwalitatieve elemen-
ten een nadere kwantitatieve inhoud zou worden gegeven. Bij de vormgeving van art. 20a 
Wet VPB 1969 lijkt het omgekeerde te zijn gebeurd.
In de literatuur wordt verschillend gedacht over het gebruik van open normen in het 
belastingrecht.1253 Langereis heeft een aantal misverstanden over het gebruik van open 
normen in het belastingrecht opgesomd:

1247 In gelijke zin J. Doornebal, ‘Goed koopmansgebruik als open norm’, NTFR-B 2008/33, p. 1.
1248 Enkele andere voorbeelden van open normen in het belastingrecht zijn het begrip ‘belang’ (zie 

paragraaf 5.3.3.2) en de oogmerktoets in de deelnemingsvrijstelling, vgl. art. 13, lid 9, Wet VPB 
1969.

1249 Zie in dit verband bijvoorbeeld P.H.J. Essers, Preadvies en bespreking van het preadvies De toekomst van 
Goed Koopmansgebruik na de invoering van International Financial Reporting Standards in 2005, Geschrif-
ten van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 224, Kluwer, Deventer 2005, waarin Essers 
een pleidooi houdt voor codificatie van de hoofdlijnen van goed koopmansgebruik.

1250 Zie bijvoorbeeld J.E.A.M. van Dijck, ‘Vereenvoudiging zonder wetswijziging’, in: Fiscale aspecten van 
ondernemingen, aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985. Zie ook hierna.

1251 Zie J. Doornebal, ‘Goed koopmansgebruik als open norm’, NTFR-B 2008/33, p. 1 e.v.
1252 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 93 (onderdeel 4.5).
1253 Zie bijvoorbeeld Ch.J. Langereis, ‘Open normen in het belastingrecht’, in: J. Verburg e.a. (red.), 

Liberale Gifte: vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Kluwer, Deventer 1999, p. 243-248 en de aldaar 
genoemde voor- en tegenstanders. Meer recent J.L.M. Gribnau, ‘Rechtsbescherming en evaluatie 
van belastingwetgeving’, in: A.C. Rijkers/H. Vording (red.), 5 jaar Wet IB 2001, Kluwer, Deventer 
2006, p. 27-66, A.J. van Lint, ‘Wie betaalt de rekening van open normen?’, NTFR 2012/151 en T.M. 
Berkhout, ‘Wetgevers en rechters: creëer en koester open normen!’, NTFR 2012/723.
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• Het misverstand dat een open norm min of meer uit de lucht komt vallen, waarbij de 
rechter voldoende ruimte wordt geboden om rekening te houden met de omstandig-
heden van elk geval. De fiscale wetgever kiest deze open normen volgens Langereis 
niet lukraak, maar op basis van bestaande, heersende opvattingen.

• Het misverstand dat de ontstane lacune bij invoering van een open norm niet door de 
rechter maar door de administratie wordt opgevuld. Op basis van enkele voorbeelden 
constateert Langereis dat dit standpunt niet kan worden volgehouden.

• Het misverstand dat de belastingplichtigen bij een open norm meer zouden moeten 
procederen. Dit is volgens hem waar, maar wordt gechargeerd. Nieuwe detailwetge-
ving kan volgens hem daarentegen ook niet altijd steunen op rechtspraak van vroegere 
regelingen.1254

• Het misverstand dat een open norm meer rechtsonzekerheid met zich meebrengt dan 
gedetailleerde regelgeving. Langereis ontkent dit niet, maar constateert tevens dat 
detailwetgeving (bijvoorbeeld de Wet investeringsrekening (WIR)) ook veel rechtsonze-
kerheid met zich mee kan brengen.

Vervolgens noemt Langereis vier voordelen van het gebruik van een open norm:
• rechtszekerheid voor de burger;
• voorspelbaarheid van het recht;
• geringe gevoeligheid van het systeem voor fraus legis;
• werkbesparing voor de overheid en burgers.

Ten aanzien van de rechtszekerheid merkt hij op dat het gebruik van een open norm die 
reeds lange tijd gelding heeft, leidt tot meer rechtszekerheid. Dit vergroot naar de mening 
van Langereis tevens de aanvaardbaarheid van het desbetreffende stelsel. Over de voor-
spelbaarheid van het recht merkt Langereis op dat, indien de rechter de opdracht krijgt 
de rechtspraak op een bepaald gebied vorm te geven, het voor de hand ligt dat hem er veel 
aan gelegen is te voorkomen het aldus door zijn rechtspraak geconcipieerde bouwwerk af 
te breken of te verstoren. Hierdoor neemt naar zijn mening de voorspelbaarheid toe. Lan-
gereis concludeert voorts dat gedetailleerde wetgeving tot de veronderstelling kan leiden 
dat niet geregelde situaties buiten de heffing kunnen blijven. Bij het gebruik van een open 
norm ligt dit veel minder voor de hand. Er is immers geen precies geformuleerde norm 
waarlangs de belastingplichtige meent te kunnen sluipen, aldus Langereis. Uiteindelijk 
zullen de bovengenoemde drie voordelen in zijn optiek leiden tot werkbesparing voor de 
overheid en burgers. Meer recent heeft Van den Heuvel betoogd dat het bij een open norm 
gaat het om een vorm van wetgeving waarbij de wetgever geen gedetailleerde normstel-
ling kiest, maar opzettelijk een norm hanteert die door de rechter nader kan worden inge-
vuld.1255 Totdat een open norm door de rechter nader is ingevuld, bestaat er naar zijn 
mening bij de burger in een bepaalde mate onzekerheid omtrent de reikwijdte van de 
norm en dus ook over de rechtsgevolgen van door hem voorgenomen handelingen. 
Gezien deze (tijdelijk) bestaande rechtsonzekerheid lijkt het gebruik van open normen 
hem in strijd te komen met het uitgangspunt van de wetgever dat een burger duidelijk 
voor ogen moet hebben wat met een wettelijke bepaling wordt beoogd, zodat de burger 
zijn handelen daarop kan afstemmen. Naar zijn mening zouden daarom strenge voor-
waarden moeten worden gesteld aan het gebruik van open normen.
Volgens Van Dijck wordt het probleem van goede wetgeving bij het gebruik van globale 
wetsformuleringen en gebrekkige begripsvorming verschoven naar een goede recht-

1254 In hoofdstuk 5 zijn in dit kader ook enkele voorbeelden naar voren gekomen.
1255 R.L.G. van den Heuvel, ‘Kan Duitse jurisprudentie bijdragen aan de invulling van ons beginsel van 

eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid?’, WFR 2011/1667. Van den Heuvel baseert zich hier-
bij op de hiervoor genoemde visie van Langereis. Zie Ch.J. Langereis, ‘Open normen in het belas-
tingrecht’, in: J. Verburg e.a. (red.), Liberale Gifte: vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Kluwer, 
Deventer 1999, p. 243.
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spraak.1256 Naar zijn mening dient het gebruik van globale wetsformuleringen dan ook te 
worden vermeden. Van Dijck acht het onaanvaardbaar dat een wetgever zich van nadere 
verduidelijking meent te kunnen onthouden, omdat de rechter de nadere invulling maar 
moet geven. Het betoog van Van Dijck is weersproken door Stevens.1257 Stevens is een 
voorstander van het gebruik van open normen in het belastingrecht. Met open normen 
kan in concrete situaties invulling worden gegeven aan de bedoeling van de regel. Stevens 
betoogt dat open normen de rechtswaarde van het recht versterken maar de rechtszeker-
heid kunnen schaden. Het risico van een afbrokkelende rechtsbescherming van de belas-
tingbetaler kan echter op verantwoorde wijze worden verminderd. Dit is in zijn optiek 
mogelijk door verbetering van de kwaliteit van wetgeving, waarbij in en door de parle-
mentaire behandeling substantiële aandacht wordt besteed aan de gerechtvaardigde 
rechtszekerheid. Ook de uitvoeringsorganisatie moet blijk geven van een dienstbare hou-
ding en van een fundamenteel respect voor de rechtsstaat. Bovendien kunnen naar de 
mening van Stevens verbeteringen worden gebracht in de rechtspositie van de belasting-
betaler. Dit alles kan belastingplichtigen voldoende bescherming bieden, indien zij uit-
gaan van verdedigbare standpunten, aldus Stevens.

Ik deel de visie van Stevens (en deels ook die van Langereis). Het gebruik van een open 
norm kan in mijn optiek de rechtswaarde van het recht inderdaad versterken. Daarbij die-
nen wel goede kwaliteitswaarborgen in acht te worden genomen ten aanzien van de 
rechtszekerheid van belastingplichtigen en het wetgevingsproces. Dit kan naar mijn 
mening deels worden bewerkstelligd door het gebruik van een reeds bestaande norm die 
inmiddels een bepaalde ontwikkeling in het recht heeft doorgemaakt. Op deze wijze 
wordt immers voorkomen dat pas na een lange periode en het verschijnen van nieuwe 
rechtspraak richtsnoeren worden gegeven over de invulling van de desbetreffende open 
norm. Daarnaast is essentieel dat in het wetgevingsproces goede richtsnoeren worden 
gegeven omtrent de uitleg van de gebruikte normstelling,1258 terwijl tevens de rechtspo-
sitie van belastingplichtigen dient te worden gewaarborgd.

7.4.2 Enkele bestaande open normen in het fiscale recht

In deze paragraaf toets ik de bruikbaarheid van de door mij gekozen open normen ten 
behoeve van een herzien art. 20a Wet VPB 1969. Zoals hiervóór aangegeven, gaat het om 
een viertal gekozen antimisbruikclausules, aangevuld met het ten behoeve van het sta-
kingsbegrip ontwikkelde leerstuk van de ‘identiteit van de onderneming’. Achtereenvol-
gens komen de volgende open normen aan de orde:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden van het VwEU 

(paragraaf 7.4.2.1);
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïn-

corporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.2);
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.3);
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 (paragraaf 7.4.2.4);
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214 (paragraaf 7.4.2.5).

Voor de goede orde merk ik op dat de eerste vier genoemde open normen mogelijk bruik-
baar zijn als tegenbewijsregeling in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Aan 
de bestaande tekst van art. 20a Wet VPB 1969 zou (behoudens andere wijzigingen) in dat 

1256 J.E.A.M. van Dijck, ‘Vereenvoudiging zonder wetswijziging’, in: Fiscale aspecten van ondernemingen, 
Opstellen aangeboden aan D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985.

1257 L.G.M. Stevens, ‘Durf te vertrouwen op open normen’, WFR 2007/1090. Stevens onderschrijft ove-
rigens de kritiek van Van Dijck op de vaak te povere kwaliteit van regelgeving en daaruit voort-
vloeiende rechtsonzekerheid. Dat is naar de mening van Stevens echter nog geen reden om de 
wetgever te ontraden te durven vertrouwen op een opennormstelling die tot doel heeft de strek-
king van de wet beter tot gelding te brengen.

1258 Dit kan bijvoorbeeld door een ‘omstandighedencatalogus’ te introduceren. Zie hierna.
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geval bijvoorbeeld een clausule worden toegevoegd dat de verliezen alsnog verrekenbaar 
zijn, indien de belastingplichtige (bijvoorbeeld) aannemelijk maakt dat sprake is van zake-
lijke overwegingen of dat de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate 
gericht is op het gebruik van de verliezen. De ‘identiteitseis’ kan mogelijk dienen ter ver-
vanging van de bestaande activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Bij voorbaat kan niet worden uitgesloten dat beide open 
normen naast elkaar bruikbaar zijn.

7.4.2.1 Misbruik van recht
Het Verdrag inzake de Europese Unie (VEU) noch het Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie (VwEU) bevatten expliciete bepalingen die zich richten op misbruik van 
recht. Kavelaars is van mening dat art. 4 VEU (‘de gemeenschapstrouw’) de basis vormt 
voor misbruik van recht in de EU.1259 Vanuit het Unierecht kan gewezen worden op 
diverse jurisprudentie waarin het bestrijden van misbruik aan de orde is gekomen en 
waar belastingontwijking ook uitdrukkelijk als rechtvaardiging voor een beperking van 
de verdragsvrijheden is aanvaard.1260 Het moet echter wel gaan om het bestrijden van mis-
bruik, zo volgt ook uit HvJ 12 mei 1998, zaak C-367/96 (Kefalas), Jurispr. 1999, p. I-2843. Bij 
het bestrijden van misbruik is de rechtszekerheid het uitgangspunt. De belastingplichtige 
mag wel fiscaal de meest voordelige weg kiezen.1261 Misbruik van recht leek aanvankelijk 
door het Hof van Justitie slechts te worden toegepast ten aanzien van andere rechtsgebie-
den dan de directe belastingen, zoals onder andere invoerrechten en btw1262, maar het 
leerstuk misbruik van recht lijkt ook te kunnen worden toegepast ten aanzien van de 
directe belastingen.1263 In de literatuur is gesteld dat misbruik van recht zich kan voor-
doen op EU-niveau en op nationaal niveau.1264 Bij misbruik op EU-niveau wordt getracht 
rechtstreeks gebruik te maken van EU-regels (bijvoorbeeld een in een EU-richtlijn opgeno-
men vrijstelling), terwijl bij misbruik op nationaal niveau het doorgaans gaat om het zich 
onttrekken aan de bepaalde nationale regeling door een beroep te doen op het Unierecht 
(bijvoorbeeld de vrijheid van vestiging). In dat laatste geval rept het Hof van Justitie – in 
elk geval ten aanzien van de directe belastingen1265 – vaak over ‘volstrekt kunstmatige 

1259 P. Kavelaars,’ Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 5. De Cursus Belastingrecht 
is voorzichtiger, zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.b.

1260 Zie K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.a die wijst op HvJ 16 juli 1998, zaak C-264/96 
(ICI), BNB 1998/420; HvJ 21 november 2002, zaak C-436/00 (X en Y II), NTFR 2003/557, BNB 2003/221 
en HvJ 12 december 2002, zaak C-324/00 (Lankhorst-Hohorst), BNB 2003/170.

1261 Zie tevens P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177 en het voor de btw gewezen 
arrest Halifax, HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, NTFR 2006/359, BNB 2006/170.

1262 Zie de arresten HvJ 21 februari 2006, zaak C-255/02, NTFR 2006/359, BNB 2006/170, HvJ 14 decem-
ber 2000, zaak C-110/99 (Emsland-Stärke), Jurispr. 2000, p. 11569, BNB 2003/169 en HvJ 9 maart 
1999, zaak C-212/97 (Centros), Jurispr. 1999, p. 1459.

1263 In gelijke zin P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177. Zie tevens HvJ 5 juli 
2007, zaak C-321/05 (Kofoed), NTFR 2007/1300, FED 2007/71. Kiekebeld constateert echter terecht 
dat het Hof van Justitie geen eenduidige bewoordingen gebruikt bij de indirecte en directe belas-
tingen. Zie B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?’, in: 
H.P.A.M. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and International Per-
spective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011, p. 233-240.

1264 Vgl. P.J. Wattel, ‘Nothing either good or bad, but thinking makes it so’, in: Dat is verder geen pro-
bleem, Vriendenbundel Jaap Zwemmer, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2006, p. 
212 en K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.A.c.

1265 Uit de voor de indirecte belastingen gewezen jurisprudentie lijkt dit niet direct te volgen. Zie bij-
voorbeeld HvJ 21 februari 2008, zaak C-42/06 (Part Services), V-N 2008/11.17; HvJ 22 december 
2010, zaak C-277/09 (RBS), NTFR 2011/82 en HvJ 22 december 2010, zaak C-103/09 (Weald Leasing), 
NTFR 2011/81. In gelijke zin B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall 
Concept?’, in: H.P.A.M. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and 
International Perspective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011, 
p. 233-240.
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constructies’1266 waarbij het enige doel belastingontwijking is. Hierbij rijst wel de vraag 
hoe het leerstuk van ‘volstrekt kunstmatige constructies’ zich verhoudt tot bijvoorbeeld 
het misbruikbegrip zoals opgenomen in enkele EU-richtlijnen (zie tevens paragraaf 7.4.2.2 
hierna). Een volstrekt kunstmatige constructie lijkt immers te impliceren dat het moet 
gaan om een situatie waarbij een constructie louter wordt opgezet wegens fiscale motie-
ven (‘sole purpose’), terwijl bijvoorbeeld de Fusierichtlijn vermeldt dat het hoofddoel of 
een der hoofddoelen belastingontwijking of -fraude moet zijn (‘main purpose’). Onduide-
lijk is of een verschil is beoogd. Kiekebeld concludeert dat de definitie van misbruik afhan-
kelijk is van het desbetreffende doel van de EU-rechtelijke regel.1267 De staatssecretaris 
van Financiën lijkt een ruimere interpretatie van het begrip ‘volstrekt kunstmatige con-
structies’ voor te staan. Dit lijkt enigszins opportunistisch.1268

Bij misbruik op EU-niveau moet voldaan zijn aan een objectieve en subjectieve toets.1269 
Onder de objectieve toets wordt hierbij verstaan het geheel van feiten en omstandigheden 
waaruit is af te leiden dat de samenhangende transacties in wezen zijn gericht op het 
behalen van een belastingvoordeel,1270terwijl het bij de subjectieve toets gaat om de 
bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door 
kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat.1271 
In de voor de directe belastingen gewezen zaak HvJ 16 juli 1998, zaak C-264/96 (ICI), BNB 
1998/420, werd echter gesproken over ‘volstrekt kunstmatige constructies’. Al met al lij-
ken er (inhoudelijk) weinig verschillen te bestaan tussen misbruik op EU-niveau en mis-
bruik op nationaal niveau. Dit is op zichzelf logisch, aangezien het uiteindelijk de vraag 
is of het Unierecht op enigerlei wijze wordt misbruikt.
Weber merkt op dat bij de vormgeving van een nationaalrechtelijke antimisbruikbepa-
ling rekening moet worden gehouden met de specifieke eisen die het Unierecht stelt.1272 
Naar zijn mening mag een nationale antimisbruikbepaling geen afbreuk doen aan de 
volle werking en de eenvormige toepassing van de gemeenschapsbepalingen in de lidsta-
ten en in het bijzonder dat door toepassing van de nationale antimisbruikbepaling de 
strekking van het Unierecht niet gewijzigd mag worden en dat de daardoor nagestreefde 
doelen niet in gevaar mogen komen. Dit betekent naar de mening van Weber dat met alle 
beginselen van het Unierecht rekening moet worden gehouden. Vervolgens noemt hij er 
vijf:
1. het doel van de wetgeving waarmee ontwijking wordt tegengegaan moet in overeen-

stemming zijn met het Unierecht (doelconvergentie);

1266 Vgl. onder meer HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), NTFR 2006/1406, BNB 
2007/54, V-N 2006/49.15 en meer recent HvJ 22 december 2010, zaak C-287/10 (Tankreederei), NTFR 
2011/73.

1267 Zie B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Concept?’, EC Tax Review 
2009-4, p. 144-145, B. Kiekebeld, ‘Anti-abuse in the Field of Taxation: Is There One Overall Con-
cept?’, in: H. van Arendonk/J.J.M. Jansen/R.N.G. van der Paardt (red.), VAT in an EU and International 
Perspective, Liber Amicorum for H.A. Kogels, IBFD Publications, Amsterdam 2011, p. 233-240 en 
voorts F. Vanistendael, ‘Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of abuse in 
tax law?’, EC Tax Review 2006-4.

1268 Zie Kamerstukken II, 2011-2012, 33 003, nr. 3, p. 105, waarin de staatssecretaris hierop ingaat in 
het kader van de aanpassing van het ‘technisch aanmerkelijk belang’ in de Wet VPB 1969. Ook 
R.P.W.C.M. Brandsma, ‘En de boer hij ploegde voort: soms dividendbelasting voor leden van een 
coöperatie en soms niet’, WFR 2011/1335, vindt dat de staatssecretaris dit begrip (te) ruim inter-
preteert.

1269 Dit volgt onder meer uit HvJ 14 december 2000, zaak C-110/99 (Emsland-Stärke), Jurispr. 2000, 
p. 11569, BNB 2003/169. Praktisch gezien lopen beide toetsen door elkaar, omdat zowel bij de 
objectieve als bij de subjectieve toets gekeken moet worden naar de objectieve omstandigheden. 
In gelijke zin K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.

1270 Zie tevens P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.3.
1271 Vgl. K.M. Braun e.a., Cursus Belastingrecht EBR.5.1.7.B.a.
1272 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, FM 105, Kluwer, Deventer 2003, p. 183 

e.v.
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2. een antimisbruikmaatregel dient zonder onderscheid naar nationaliteit en zonder 
interne en grensoverschrijdende situaties te worden toegepast;

3. een antimisbruikmaatregel moet consistent zijn;
4. bij het ontbreken van een ongerechtvaardigd voordeel kan geen sprake zijn van mis-

bruik (voordeelvereiste);
5. misbruik dient te worden vastgesteld op basis van een objectief en subjectief criterium.

Daarmee is het naar mijn mening niet zo dat het Unierecht dwingendrechtelijk voor-
schrijft dat een antimisbruikbepaling zich slechts zou mogen beperken tot volstrekt 
kunstmatige situaties. In dat geval zou de antimisbruikbepaling zelf immers overbodig 
blijken.1273

Kavelaars concludeert dat de ten aanzien van misbruik van recht door het Hof van Justitie 
gestelde criteria in essentie aansluiten bij degene die in Nederland worden gehanteerd bij 
fraus legis. De formulering is weliswaar anders, inhoudelijk zijn er geen (essentiële) ver-
schillen.1274 Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht juist. Bij misbruik van recht in de 
directe belastingen lijkt het zoals in het bovenstaande is aangegeven steeds te gaan om 
‘volstrekt kunstmatige constructies’ en dient voldaan te zijn aan de objectieve en subjec-
tieve toets. Ook het leerstuk van fraus legis kent een dergelijke subjectieve toets (het 
motiefvereiste) en een objectieve toets (het normvereiste):1275

1. voor de belastingplichtige is belastingverijdeling de enige of de doorslaggevende reden 
voor (het samenstel van) de rechtshandeling(en); en

2. doel en strekking van regelgeving worden miskend indien de door de belastingplich-
tige voorgestane wetstoepassing zou worden gehonoreerd.

Deze vereisten vertonen inhoudelijk derhalve grote overeenkomsten met het objectieve 
en subjectieve criterium bij misbruik van recht.1276

Handel in verlieslichamen als zodanig is – zoals ik tevens aangaf in paragraaf 7.4 – niet 
per definitie als misbruik aan te merken. Evenzo lijkt er een discrepantie te bestaan tus-
sen ‘volstrekt kunstmatige constructies’ en handel in verlieslichamen die naar huidig 
recht onder het toepassingsbereik van art. 20a Wet VPB 1969 vallen. Met andere woorden: 
handel in verlieslichamen kan naar huidig recht wel degelijk leiden tot verval van de ver-
liezen, zonder dat er sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie conform de hier-
vóór genoemde arresten ICI, Cadbury Schweppes en Tankreederei. Ik leid hieruit (ex post) 
af dat de wetgever met art. 20a Wet VPB 1969 niet alleen volstrekt kunstmatige construc-
ties wenste te bestrijden. Art. 20a Wet VPB 1969 heeft immers op basis van de bestaande 
beleggings-, activiteiten- en inkrimpingstoetsen een ruimer toepassingsbereik. Voorts heb 
ik in paragraaf 5.9 betoogd dat toepassing van het leerstuk van fraus legis in mijn optiek 
niet in beginsel meer aan de orde kan komen, indien verliezen na toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 in stand blijven, tenzij de desbetreffende rechtshandeling ‘an sich’ met het 

1273 Wanneer een rechtstreeks beroep op het Unierecht kan worden gedaan.
1274 Zie P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.3.
1275 Zie over het leerstuk van fraus legis nader R.L.H. IJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking in het 

belastingrecht, FM 54, Kluwer, Deventer 1991 alsmede de jurisprudentie op dit rechtsgebied. Zon-
der het oogmerk van volledigheid noem ik HR 24 september 1980, nr. 19.435, BNB 1980/331; 
HR 21 november 1984, nr. 22.092, BNB 1985/32; HR 20 maart 1985, nr. 23.003, BNB 1985/171; 
HR 22 juli 1982, nr. 20.953, BNB 1982/243 en meer recent HR 11 juli 2008, nr. 43.376, NTFR 2008/
1385, BNB 2008/266, V-N 2008/34.15. Het specifieke leerstuk van de meerwegenleer, als bijzonder 
verlengstuk van fraus legis, laat ik in dit kader achterwege. Zie hierover bijvoorbeeld R.J. de Vries, 
‘Kwaliteit van fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving: Fraus legis, de zogeheten meerwegen-
leer en de interactie met art. 10a Wet VPB 1969’, WFR 2010/114.

1276 Dat belastingverijdeling de ‘enige of doorslaggevende reden’ moet zijn bij het motiefvereiste, lijkt 
overigens weer een afwijking te zijn ten opzichte van de hiervóór beschreven lijn.
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leerstuk van fraus legis kan worden bestreden.1277 Ook voor toepassing van het leerstuk 
misbruik van recht lijkt dan geen plaats meer.

Een enkele verwijzing in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen naar het leer-
stuk van misbruik van recht in de EU of een andersoortige ‘frauslegiaanse’ clausule lijkt 
daarmee op zichzelf niet voldoende om de handel in verlieslichamen te bestrijden. Wan-
neer een dergelijke verwijzing als tegenbewijsregeling zou worden opgenomen – bijvoor-
beeld in het bestaande art. 20a Wet VPB 1969 – zou daarmee het huidige art. 20a Wet VPB 
1969 als een nagenoeg dode letter kunnen worden beschouwd. Immers, in een dergelijke 
situatie zou een belastingplichtige, indien niet voldaan zou zijn aan de beleggings- en/of 
activiteiten- en inkrimpingstoetsen, in beginsel slechts aannemelijk hoeven te maken dat 
geen sprake is van een volstrekt kunstmatige situatie. Dit betekent in mijn optiek dat het 
leerstuk van misbruik van recht in de EU (of fraus legis) slechts bruikbaar is voor een her-
ziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen, indien een nadere concretisering 
plaatsvindt. Dit komt in feite overeen met het opnemen van een specifiek op art. 20a Wet 
VPB 1969 toegespitste ‘frauslegiaanse’ tegenbewijsregeling. Op basis van de huidige tekst 
van art. 20a Wet VPB 1969 zou dit dan neerkomen op de situatie dat – in weerwil van de 
overige bepalingen van art. 20a Wet VPB 1969 – de verliezen alsnog verrekenbaar zijn, 
indien de belastingplichtige aannemelijk maakt, dat de kwalificerende belangenwijziging 
niet als wezenlijke doel heeft om de verliezen van de belastingplichtige te verrekenen.1278

7.4.2.2 De zakelijkheidstoets van de Fusierichtlijn
Art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn bepaalt dat de lidstaten de voordelen die voort-
vloeien uit de Fusierichtlijn geheel of gedeeltelijk teniet kunnen doen, indien blijkt dat 
een van de in de Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen als hoofddoel of een der 
hoofddoelen heeft belastingfraude of belastingontwijking. Wanneer de rechtshandeling 
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationa-
lisering van de activiteiten van de bij de rechtshandeling betrokken vennootschappen, 
geldt het vermoeden dat die rechtshandeling als hoofddoel of een van de hoofddoelen 
belastingfraude of belastingontwijking heeft. Zoals tevens in paragraaf 7.4.2.1 is opge-
merkt valt uit r.o. 50 van het arrest Foggia1279 overigens af te leiden dat deze antimisbruik-
bepaling een ‘weerspiegeling’ is van het algemene beginsel van misbruik van recht. Toe-
passing van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn is echter ook mogelijk indien er 
tevens (bijkomstige) zakelijke doeleinden zijn. Slechts als belastingontwijking (of -fraude) 
het hoofddoel is, zijn zakelijke argumenten niet meer relevant.1280 In zoverre lijkt er een 
verschil te zijn tussen het concept van misbruik van recht ten opzichte van de zakelijk-
heidstoets in de Fusierichtlijn.1281 In het licht van de hiervóór genoemde r.o. 50 uit het 
arrest Foggia, lijkt dit een vreemde constatering, omdat op basis van de Fusierichtlijn eer-
der sprake van misbruik lijkt te zijn, terwijl van misbruik van recht (voor de toepassing 

1277 Hierbij kan men zich nog afvragen of ten aanzien van het in paragraaf 5.9 besproken arrest BNB 
1993/197 – waarin de Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van fraus legis, in een situatie waar-
bij rentebaten (ontstaan door het teruglenen van betaalde agio) bij de ontvangende partij wegvie-
len tegen compensabele verliezen – ook sprake zou kunnen zijn van misbruik van recht (ervan 
uitgaande dat het beroep op het Unierecht kan worden gedaan). Dit komt in feite neer op de vraag 
of de casus uit BNB 1993/197 als een volstrekt kunstmatige constructie kan worden gekenschetst. 
Deze vraag dient in mijn optiek bevestigend te worden beantwoord.

1278 Dan wel dat de belangenwijziging niet in overwegende mate is gericht op de verrekening van ver-
liezen. Inhoudelijk is er mijns inziens geen verschil.

1279 HvJ 10 november 2011, zaak C-126/10 (Foggia), NTFR 2011/2634, BNB 2012/5.
1280 In gelijke zin P. Kavelaars, ‘Misbruik van recht in de EU’, WFR 2011/1177, paragraaf 3.2.
1281 Zie mijn opmerkingen in paragraaf 7.4.2.1 hiervóór.
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van de directe belastingen) dan (nog) geen sprake is.1282 Vooralsnog houd ik het er op dat 
de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn door het Hof van Justitie niet in strijd wordt 
geacht met algemene leerstuk van misbruik van recht.1283

De antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn is in de Wet VPB 1969 geïncorporeerd in de 
bedrijfsreorganisatiefaciliteiten van de bedrijfsfusie, juridische (af)splitsing en de juridi-
sche fusie, zoals opgenomen in art. 14 (lid 4), 14a (lid 6) en 14b (lid 5) Wet VPB 1969.1284 
Daarmee kan ook in binnenlandse situaties een beroep gedaan worden op de Fusiericht-
lijn, aangezien sprake is van een rechtstreekse incorporatie van de Fusierichtlijn, die ook 
geldt voor zuiver binnenlandse situaties.1285 Hoewel de formulering in voornoemde bepa-
lingen enigszins afwijkt van de formulering die gehanteerd wordt in de Fusierichtlijn – 
blijkens deze bepalingen mag de desbetreffende faciliteit immers niet ‘in overwegende 
mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing’ – lijkt de Hoge Raad 
na het arrest van 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR 2012/1695, V-N 2012/34.16 van mening 
te zijn dat er geen inhoudelijk verschil is tussen de nationale reorganisatiebepalingen en 
de Fusierichtlijn. In r.o. 3.3.4 merkt de Hoge Raad namelijk het volgende op:

‘Richtlijnconforme uitleg van artikel 14a van de Wet brengt mee dat ontwijking van belas-
tingheffing slechts dan onder het anti-misbruikvoorbehoud valt indien de (voorgenomen) 
splitsing een volstrekt overheersend anti-fiscaal motief [vet, DRP] heeft en toepassing van 
de geboden fiscale faciliteiten zou leiden tot strijd met doel en strekking van de Richtlijn. Dit 
motief kan ook zijn gelegen in een uitstel van belastingheffing.’

Voor dit arrest bestond nog onzekerheid over de verhouding tussen de formulering in de 
nationaalrechtelijke bepalingen en de Fusierichtlijn.1286

1282 In het arrest Foggia lijkt de uitkomst van de beide toetsen overigens tot misbruik te leiden, omdat 
de aangedragen zakelijke reden, het verminderen van de administratieve lasten, dusdanig onder-
geschikt leek te zijn aan het hoofddoel, het benutten van de verliezen. Voorts kan worden opge-
merkt dat een ‘weerspiegeling’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat er geen speelruimte zou 
kunnen bestaan tussen beide concepten.

1283 Deze conclusie lijkt ook te volgen uit HR 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR 2012/1695, V-N 2012/
34.16 (zie hierna). In dit kader kan voorts worden opgemerkt dat in de Nederlandse rechtspraak 
aandeelhoudersbelangen of belangen van pensioengerechtigden bijvoorbeeld als niet-zakelijke 
motieven aangemerkt, terwijl geen sprake leek te zijn van een volstrekt kunstmatige situatie. Zie 
bijvoorbeeld Hof Amsterdam 30 januari 2002, nr. 00/01358, NTFR 2002/858, V-N 2002/20.10. Zie 
tevens J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.IX.

1284 Hetzelfde geldt voor de reorganisatiefaciliteiten zoals opgenomen in de Wet IB 2001. Zie bijvoor-
beeld art. 3.55, lid 4, onderdeel b, Wet IB 2001. Van de Streek heeft ervoor gepleit om deze anti-
misbruikbepaling ook van toepassing te laten zijn bij de omzetting van rechtspersonen. J.L. van 
de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, Deventer 2008, p. 279 e.v.

1285 Vgl. HvJ 17 juli 1997, zaak C-28/95 (Leur-Bloem), BNB 1998/32. Voorts Kamerstukken II, 1998-1999, 
29 727, nr. 3, p. 95.

1286 Voor het arrest van 29 juni 2012 bestond onzekerheid over de verhouding tussen tekst van de 
Fusierichtlijn en de Nederlandse reorganisatiebepalingen van art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969. 
Vgl. HR 11 juli 2008, nr. 43.144, NTFR 2008/1383, V-N 2008/34.13. Anderzijds wordt ook betoogd 
dat de Hoge Raad zich hier niet expliciet over heeft uitgelaten, maar de feiten en omstandigheden 
rechtstreeks heeft getoetst aan de Fusierichtlijn. Zie bijvoorbeeld J.L. van de Streek en S.A.W.J. 
Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.II. Daarnaast heeft de wetgever zijn keuze voor een afwij-
kende terminologie gemotiveerd door erop te wijzen dat in het geval van belastingfraude de ver-
leende doorschuiffaciliteit (achteraf) wordt teruggenomen, zodat hiervoor geen aparte regeling 
hoeft te worden getroffen. Wat betreft de uitdrukking ‘belastingontwijking’ is de wetgever van 
oordeel dat deze niet zonder meer toepasbaar is in de Nederlandse wetgeving en dat met de ver-
taling ‘ontgaan of uitstellen van belastingheffing’ aan de belastingplichtigen duidelijkheid wordt 
verschaft. Zie Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 115. A-G Wattel concludeerde aanvan-
kelijk dat onduidelijk is of met de terminologie in de Wet VPB 1969 hetzelfde wordt bedoeld als 
in de Fusierichtlijn. Zie de conclusie van A-G Wattel van 22 september 2006, nr. 43.144, NTFR 2007/
292, V-N 2007/14.21. De literatuur was tot het verschijnen van HR 29 juni 2012, nr. 10/00807, NTFR 
2012/1695, V-N 2012/34.16 verdeeld. Zie de literatuur genoemd in J.L. van de Streek en S.A.W.J. 
Strik, Cursus Belastingrecht Vpb.2.6.0.C.c8.II.
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Bij de handel in verlieslichamen zal het niet in alle gevallen gaan om een van de in art. 1 
Fusierichtlijn genoemde rechtshandelingen. Daarmee lijkt de enkele verwijzing naar of 
het overnemen van de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn niet afdoende om onge-
wenste handel in verlieslichamen te bestrijden. Dit geldt a fortiori wanneer de antimis-
bruikbepaling uit de Fusierichtlijn ‘slechts’ als een weerspiegeling van het algemene mis-
bruikconcept is aan te merken. In zoverre zou de conclusie ten aanzien van de bruikbaar-
heid van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn ten behoeve van een bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen niet anders zijn dan de conclusie in paragraaf 7.4.2.1.
Ik heb hiervóór geconstateerd dat misbruik op grond van de antimisbruikbepaling in de 
Fusierichtlijn eerder aan de orde lijkt te zijn dan op basis van het leerstuk misbruik van 
recht. Daarmee is de antimisbruikbepaling uit de Fusierichtlijn en/of de antimisbruikbe-
paling zoals opgenomen in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten naar mijn mening 
wel bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Wel zou-
den er daarbij naar mijn mening waarborgen moeten worden opgenomen ten aanzien van 
de eventuele uitleg door het Hof van Justitie over de verhouding tussen het primaire recht 
(misbruik van recht) en de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn. Dit lijkt echter een-
voudig te kunnen worden vormgegeven.1287

Massoner heeft ten aanzien van de Oostenrijkse ‘Mantelkaufregelung’ (zie paragraaf 6.6) 
de vraag opgeworpen of en in hoeverre een bepaling die zich richt tegen ongewenst 
gebruik van verliezen in overeenstemming is met de Fusierichtlijn.1288 Massoner richt 
zich hierbij voornamelijk op de Oostenrijkse regeling, maar dezelfde vraag kan uiteraard 
ook gesteld worden ten aanzien van art. 20a Wet VPB 1969. Massoner heeft als voornaam-
ste kritiek op de Oostenrijkse ‘Mantelkaufregelung’ dat er geen mogelijkheid bestaat tot 
tegenbewijs, hetgeen naar zijn mening op basis van de Fusierichtlijn wel het geval zou 
moeten zijn. De ‘Mantelkaufregelung’ omvat derhalve een onweerlegbaar vermoeden van 
misbruik. In paragraaf 5.8.6 heb ik echter geconcludeerd dat uit de tot op heden gepubli-
ceerde jurisprudentie1289 niet eenduidig volgt dat een tegenbewijsregeling bij een antimis-
bruikbepaling op basis van het Unierecht verplicht is. In zoverre denk ik dat de mening 
van Massoner enigszins dient te worden genuanceerd.
Op basis van het bovenstaande kom ik ten aanzien van het gebruik van de antimisbruik-
bepaling in de Fusierichtlijn in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen tot de 
conclusie dat deze in beginsel bruikbaar kan zijn in een bepaling tegen de handel in ver-
lieslichamen. Hierbij dient deze antimisbruikbepaling dan nog wel specifiek te worden 
toegespitst op art. 20a Wet VPB 1969, teneinde te voorkomen dat handel in verlieslicha-
men in voorkomende gevallen niet als ontgaan of uitstellen van belastingheffing kan wor-
den aangemerkt. Voorts dient te worden overwogen op welke wijze het ‘vermoeden van 
misbruik’ (niet gericht op herstructurering op rationalisering van de werkzaamheden) 
kan worden benut. Ik kom hier in paragraaf 7.4.3 op terug.

7.4.2.3 De zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969
Art. 10a, lid 1, Wet VPB 1969 beperkt de aftrek van rente ter zake van geldleningen die 
rechtens dan wel in feite direct of indirect verband houden met enkele nader in de wet 
omschreven rechtshandelingen, zoals dividenduitkeringen, kapitaalstortingen of de ver-

1287 Zie in gelijke J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen, academisch proefschrift, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 283, voetnoot 52, die de antimisbruikbepaling in zijn voorstel voor een bepa-
ling bij omzetting van rechtspersonen eveneens overneemt, maar ook voorstelt de verwijzing 
naar de Fusierichtlijn los te laten indien zich onwelgevallige jurisprudentie zou voordoen over de 
uitleg van de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn.

1288 C. Massoner, C. Massoner, Der Mantelkauf im Abgabenrecht, Schriften und aktuelle Beiträge zum österrei-
chischen Abgabenrecht, LexisNexis Band 51, Wien, 2007, p. 74 e.v.

1289 HvJ 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), NTFR 2006/1406, BNB 2007/54, V-N 
2006/49.15, HvJ 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation), 
NTFR 2007/470, FED 2007/41 en HvJ 22 mei 2008, zaak C-162/07 (Ampliscientifica), NTFR 2008/1104, 
V-N 2008/25.20.
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werving of uitbreiding van een belang. Desalniettemin is de rente alsnog aftrekbaar op 
grond van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969, indien de belastingplichtige aanne-
melijk maakt dat aan de schuld en de daarmee verband houdende rechtshandeling in 
overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Het gaat hierbij om een 
dubbele zakelijkheidstoets: zowel aan de rechtshandeling als aan de schuld dienen zake-
lijke overwegingen ten grondslag te liggen.1290 Indien niet voldaan kan worden aan deze 
tegenbewijsbepaling, kan mogelijkerwijs nog een beroep worden gedaan op art. 10a, 
lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 (de ‘compenserende heffingstoets’). Aan deze toets is 
sinds 1 januari 2008 echter ook een zakelijkheidstoets toegevoegd, die inhoudelijk over-
eenkomt met de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969, zij het 
met een omgekeerde bewijslast ten opzichte van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 
1969. Ik laat art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 hier verder buiten beschouwing.
Zoals ook blijkt uit de omschrijving van de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 gaat het om een specifiek op art. 10a Wet VPB 1969 toege-
spitste zakelijkheidstoets met een ‘frauslegiaans’ karakter.1291 Daarmee blijkt in elk geval 
dat een op een specifieke bepaling toegesneden antimisbruikclausule niet uniek is in de 
Wet VPB 1969. Tevens kan geconstateerd worden dat de desbetreffende zakelijkheidstoets 
dusdanig specifiek is dat deze in mijn optiek niet bruikbaar is ten behoeve van een bepa-
ling tegen de handel in verlieslichamen.

7.4.2.4 De zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969
Per 1 januari 2004 is een regeling ingevoerd in art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 op grond 
waarvan een verlies uit een jaar waarin de belastingplichtige kwalificeert als houdster- en 
financieringsmaatschappij in de zin van art. 20, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969, slechts 
verrekend mag worden met een winst uit een jaar waarin de belastingplichtige tevens als 
zodanig kwalificeert (de houdsterverliesregeling). Tevens mag het saldo van de vorderin-
gen en schulden van en aan verbonden lichamen gedurende (nagenoeg) het gehele winst-
jaar op grond van art. 20, lid 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 niet hoger zijn dan ditzelfde 
saldo aan het einde van het desbetreffende verliesjaar (de ‘saldotoets’). Indien niet wordt 
voldaan aan deze saldotoets, is het verlies toch verrekenbaar, indien de belastingplichtige 
aannemelijk maakt dat de wijziging van het saldo van vorderingen en schulden van en 
aan verbonden lichamen niet in overwegende mate is gericht op verruiming van de moge-
lijkheden van verliesverrekening. Deze ‘zakelijkheidstoets’ van de houdsterverliesrege-
ling is opgenomen in art. 20, lid 5, Wet VPB 1969. Ook hier betreft het naar mijn mening 
een zakelijkheidstoets met een ‘frauslegiaans’ karakter, aangezien de belastingplichtige 
aannemelijk kan maken dat de wijziging in het saldo niet in overwegende mate was 
gericht op het verruimen van de mogelijkheden van verliesverrekening. Hoewel deze spe-
cifieke zakelijkheidstoets – evenals de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, 
Wet VPB 1969 – op zichzelf niet bruikbaar is ten behoeve van een bepaling tegen de han-
del in verlieslichamen, lijkt deze wel eenvoudig te kunnen worden ‘omgebouwd’ tot een 
op art. 20a Wet VPB 1969 toegesneden zakelijkheidstoets. Ik kom hier in paragraaf 7.4.3 
op terug.

7.4.2.5 Het identiteitscriterium1292 van BNB 2010/214
In de vorige paragrafen is ten aanzien van een viertal bestaande antimisbruikleerstukken 
of zakelijkheidstoetsen nader onderzocht of en in hoeverre deze zouden kunnen fungeren 

1290 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 8, p. 45-46.
1291 Dit laat overigens onverlet dat fraus legis kan worden toegepast naast art. 10a Wet VPB 1969. Zie 

bijvoorbeeld HR 11 juli 2008, nr. 43.376, NTFR 2008/1385, BNB 2008/266, V-N 2008/34.15 en 
HR 1 juni 2012, nr. 11/00009, NTFR 2012/1432, V-N 2012/31.18. Zie voorts O.C.R. Marres, ‘Fraus legis 
blijft een krachtig wapen tegen winstdrainage’, WFR 2008/1431.

1292 In het verleden werd ook wel het begrip ‘discontuïteitscriterium’ gebruikt. Zie bijvoorbeeld M.A. 
Wisselink, J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM 1, 7e geheel her-
ziene druk, Kluwer, Deventer 1994, paragraaf 3.2.4.4. Het begrip identiteitscriterium geniet mijn 
voorkeur. 
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als tegenbewijsmogelijkheid in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Naast 
een dergelijke zakelijkheidstoets of tegenbewijsregeling kan worden overwogen of 
art. 20a Wet VPB 1969 niet zou kunnen volstaan met een andere open norm ten aanzien 
van de activiteitentoets dan het bestaande art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 
1969, waardoor deze bepaling kan komen te vervallen. Hiervóór in paragraaf 6.14 en 7.3 
is immers geconcludeerd, dat tien van de twaalf door mij onderzochte landen gebruikma-
ken van een open norm, waarbij verliezen slechts verrekenbaar zijn indien dezelfde acti-
viteiten worden voortgezet (‘same line of business’, ‘no major change in the conduct or 
nature of trade’, ‘Änderung der Identität’, etc.). Een dergelijk criterium bestaat in het 
Nederlandse fiscale recht ook, zij het niet in het kader van een bepaling tegen de handel 
in verlieslichamen, maar in het kader van het stakingsbegrip in de Wet IB 2001. Dit crite-
rium – het in BNB 2010/214 ontwikkelde identiteitscriterium – lijkt a prima facie grote 
gelijkenissen te vertonen met de activiteitentoets in de desbetreffende in hoofdstuk 6 
onderzochte landen. Om die reden onderzoek ik in deze paragraaf of en in hoeverre dit 
criterium bruikbaar is ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen.

Het identiteitscriterium komt in de jurisprudentie met name naar voren in het kader van 
de (on)mogelijkheid van het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) en bij de geruis-
loze inbreng in de bv. Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan een belastingplichtige 
op grond van art. 3.54 Wet IB 2001 een eventuele boekwinst toevoegen aan de HIR, indien 
en zolang het voornemen tot herinvesteren van de opbrengst bestaat. Art. 3.54 Wet IB 
2001 bevat daarnaast aanvullende voorwaarden, zoals de boekwaarde-eis (lid 2) en het ver-
eiste van dezelfde economische functie ten aanzien van bedrijfsmiddelen waarop niet of 
in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven (lid 3). Bij staking van een onderne-
ming (in de inkomstenbelasting) was het in beginsel niet mogelijk om een herinveste-
ringsreserve te vormen. Staking kan aan de orde zijn bij verplaatsing van een onderne-
ming (al dan niet naar het buitenland) dan wel bij staking van een gedeelte van de onder-
neming. Met name in de agrarische sector is dat een veelvuldig voorkomende situatie.1293 
Bij verplaatsing van een onderneming komt steeds de vraag aan de orde of dezelfde onder-
neming wordt verplaatst en voortgezet dan wel of een nieuwe onderneming is gestart.1294 
Bij staking gaat het om de vraag of de band tussen het subject en de objectieve onderne-
ming blijft behouden.1295

1293 Vgl. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Inkomstenbelasting, aantekening 31.29 bij art. 3.8 Wet IB 
2001.

1294 Met ingang van 1 januari 2008 is in art. 3.64 Wet IB 2001 een nadere regeling opgenomen, op 
grond waarvan het mogelijk is bij het staken van een onderneming de bij de staking behaalde 
winst die is toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves aan te merken 
als te conserveren inkomen. Daarbij dient de belastingplichtige aannemelijk te maken dat die 
afzonderlijk bepaalde winst in het jaar van staking dan wel binnen een periode van twaalf maan-
den na staking, zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belastingplichtige 
winst geniet. De genoemde periode kan hierbij op grond van het derde lid van art. 3.64 Wet IB 
2001 worden verlengd, bijvoorbeeld in geval van bijzondere omstandigheden waardoor de herin-
vestering is vertraagd. In dit kader laat ik art. 3.64 Wet IB 2001 verder achterwege. Wel lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat jurisprudentie over het al dan niet staken van een onderneming en 
de mogelijkheid tot het vormen van een HIR na de invoering van art. 3.64 Wet IB 2001 schaarser 
zal zijn, omdat deze bepaling nu juist voorziet in het vormen van een HIR. In gelijke zin J. Door-
nebal, ‘Geen staking bij behoud van identiteit’, NTFR-B 2010/28, die opmerkt dat deze jurispruden-
tie nog van betekenis zal blijven voor de beoordeling of de inbreng in de bv gericht is op liquidatie 
van de onderneming.

1295 Vgl. de annotatie van Rijkers bij HR 28 januari 1998, nr. 32.785, BNB 1998/243, inzake de verplaat-
sing van een dierenartsenpraktijk.
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Het kernarrest in dit verband is HR 19 maart 2010, nr. 08/02813, NTFR 2010/720, BNB 2010/
214, V-N 2010/15.19.1296 In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat voor de toepassing van 
de HIR bij verplaatsing van de onderneming geen sprake is van een staking van de onder-
neming, indien de ‘identiteit van de onderneming’ wezenlijk dezelfde is gebleven (hierna: 
het identiteitscriterium). Of daarvan sprake is, moet worden beoordeeld aan de hand van 
de factoren die tezamen en in hun onderling verband beschouwd de identiteit van de des-
betreffende onderneming bepalen. Vervolgens noemt de Hoge Raad aantal voorbeelden 
van dergelijke factoren, die ik hierna zal bespreken. Volgens Russo geeft de Hoge Raad in 
BNB 2010/214 ook duidelijk ruimte voor een gedegen feitelijke afweging in concrete geval-
len door de opmerking dat de factoren gezamenlijk en in onderling verband moeten wor-
den bezien.1297 Voor lagere rechters zou dit volgens Russo voldoende aanknopingspunten 
geven om in die gevallen een gemotiveerde, feitelijke beslissing te nemen die dan in cas-
satie niet makkelijk meer aantastbaar is.1298

De vraag kan worden gesteld op basis van welke criteria moet worden beoordeeld of de 
identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. In de conclusies bij de 
arresten van 19 maart 2010 heeft A-G Niessen getracht een beoordelingskader (ook wel 
omstandighedencatalogus genoemd) te geven voor de beantwoording van deze vraag.1299 
Alvorens dit te doen, geeft de A-G een (niet-uitputtend) overzicht van de diverse jurispru-
dentie en literatuur1300 waarin de vraag aan de orde kwam of sprake was van een staking 
of voortzetting van de onderneming. In HR 27 augustus 1997, nr. 31.908, BNB 1997/370, 
kwam bijvoorbeeld de vraag aan de orde of een snackbar-biljart was gestaakt dan wel 
voortgezet. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat, aangezien in de verkoopprijs een 
bedrag aan goodwill was begrepen, de exploitatie van een snackbar-biljart duidelijk ver-
schilt van de exploitatie van alleen een snackbar en dat de klantenkring niet dezelfde was 
gebleven, mede omdat de snackbar in een andere gedeelte van de desbetreffende plaats 
was gelegen, zodat de onderneming van de belastingplichtige was gestaakt. Uit de overige, 

1296 Zoals hiervóór vermeld is het arrest HR 19 maart 2010, nr. 08/01448, NTFR 2010/719, BNB 2010/213 
identiek aan BNB 2010/214, zij het dat BNB 2010/213 ging over de verkoop van een melkquotum 
en verplaatsing van de onderneming na de geruisloze inbreng in een bv, terwijl het in BNB 2010/
214 ging over een verplaatsing van de onderneming na de verkoop van een melkquotum. In HR 
27 april 2012, nr. 11/03880, NTFR 2012/1203 wordt de rechtsregel uit deze beide arresten door de 
Hoge Raad herhaald. In zijn noot bij dit arrest in NTFR 2012/1203 merkt N.M. Ligthart op dat de 
Hoge Raad de rechtsregel uit de hiervoor genoemde arresten nader heeft gepreciseerd. Ligthart 
lijkt zich te baseren op r.o. 4.2.1 van het arrest waarin de Hoge Raad opmerkt dat een soortgelijke 
onderneming op een andere plaats nog niet betekent dat geen sprake is van een staking. Met 
andere woorden: het opstarten van een soortgelijke onderneming elders betekent niet noodzake-
lijkerwijs dat de onderneming niettegenstaande de verplaatsing daarvan wezenlijk dezelfde is 
gebleven. In mijn optiek heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 27 april 2012 slechts de rechtsregel 
uit BNB 2010/213 en BNB 2010/214 herhaald.

1297 R. Russo, ‘Ontwikkelingen in de herinvesteringsreserve’, WFR 2011/41.
1298 Russo merkt daarbij overigens wel op dat het stakingsbegrip niet per se tot een optimale oplos-

sing leidt en pleit ervoor om de herinvesteringsreserve in stand te laten voor zover er winst uit 
onderneming wordt genoten. Essers heeft soortgelijke kritiek in zijn noot bij het arrest in BNB 
2010/214. Wat hiervan zij, in het kader van dit onderzoek is dit minder relevant. De (on)wense-
lijkheid van de identiteitseis voor de HIR staat in mijn optiek de bruikbaarheid van deze eis voor 
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen niet in de weg.

1299 Conclusies van A-G Niessen van 10 november 2009, nrs. 08/01448 en 08/02813, NTFR 2009/2546 en 
2545, V-N 2009/65.12 en 65.13.

1300 A-G Niessen verwijst bijvoorbeeld in onderdeel 5.3.4 van zijn conclusie naar het Handboek fiscale 
adviseur agrarische sector. Hierin worden de volgende factoren genoemd die van belang zijn voor 
de beoordeling of sprake van staking of verplaatsing van de onderneming: ‘a. de grondoppervlakte; 
b. de grondsoort; c. de eigendomsverhouding; d. de aard, omvang en karakter van het bedrijf; e. de inventaris; 
f. de omvang en samenstelling van de veestapel; g. de winstcapaciteit; h. de werknemers; i. de afnemers en cli-
enten; j. de omvang van de quota; k. het aantal firmanten; l. de toekomstverwachting. In de praktijk wordt er 
door de fiscus geen staking aangenomen indien het areaal grond met minder dan 50% grond wordt uitgebreid 
en de produktierechten met niet meer dan 25% toenemen. Voorts stelt de fiscus ter voorkoming van misbruik als 
eis dat tot drie jaar na de bedrijfsverplaatsing er geen noemenswaardige verandering in de bedrijfsvoering mag 
optreden.’
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talrijke jurisprudentie lijkt niet eenduidig een lijn te kunnen worden gedestilleerd, wan-
neer sprake is van staking of voortzetting, mede omdat het gaat om een weging van de 
alle relevante feiten en omstandigheden.1301

A-G Niessen erkent het doorgaans feitelijke karakter van de rechterlijke oordelen. Desal-
niettemin mag er naar zijn mening niet aan worden voorbijgegaan dat de vraag wat een 
(zogenoemde objectieve) onderneming is, en als sequeel daarvan wanneer zij niet meer is, 
op de keper beschouwd een rechtsvraag vormt. Daarom is naar de mening van A-G Nies-
sen van belang dat een beoordelingskader wordt gegeven waaraan de feitelijke omstan-
digheden in te berechten zaken kunnen worden getoetst. Het leidende criterium kan 
daarbij naar de mening van A-G Niessen zijn de vraag of na de verplaatsing ‘de onderne-
ming economisch gezien dezelfde is gebleven’. In onderdeel 6.3 t/m 6.20 geeft A-G Niessen 
een algemeen beoordelingskader weer. Volgens A-G Niessen zijn de volgende criteria van 
belang:
• de aard van het product van de onderneming;
• het productieproces;
• goodwillbepalende factoren, zoals klantenkring, bijzondere vestigingsplaats, bijzon-

dere inkoopkanalen.

Wijzigingen in de overige onderdelen van de bedrijfsorganisatie die (zonder verplaatsing) 
niet kunnen leiden tot het constateren van een bedrijfsbeëindiging, dienen naar de 
mening van A-G Niessen hierbij niet in ogenschouw te worden genomen.1302 Een zelfstan-
dige beoordeling van elke wijziging in de bedrijfsorganisatie is immers niet voldoende om 
de conclusie te rechtvaardigen dat de onderneming is gestaakt. Daarmee is een hard cri-
terium niet te geven, aldus A-G Niessen. De rechter zal van geval tot geval moeten onder-
zoeken of het totaal van de veranderingen voldoende is om tot de slotsom te komen dat 
een zodanig essentiële wijziging heeft plaatsgevonden dat sprake is van staking. De A-G 
constateert naar mijn mening terecht dat dit een grote mate van rechtsonzekerheid met 
zich meebrengt. Om die reden concludeert hij dat bij een bedrijfsverplaatsing slechts 
sprake is van staking, indien anders dan in zeer uitzonderlijke situaties sprake is van een 
essentiële wijziging van een van genoemde relevante criteria (aard van het product, het 
productieproces en goodwillbepalende factoren).
Het door A-G Niessen geschetste algemene beoordelingskader is – helaas – niet overgeno-
men door de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft in r.o. 3.4.2 slechts een opsomming van 
enkele bepalende factoren die belang zijn bij agrarische ondernemingen, zonder daarbij 
een rangorde te geven:

1301 Zonder het oogmerk van volledigheid kan gewezen worden op de volgende jurisprudentie. In Hof 
Amsterdam 27 september 1994, nr. 93/4987, V-N 1995, p. 317, werd een mutatie van een strand-
paviljoen naar een horecagelegenheid in het centrum van de badplaats als voortzetting aange-
merkt. In HR 8 november 2002, nr. 37.796, NTFR 2002/1676, BNB 2003/73 werd de verplaatsing en 
omzetting van een strandpaviljoen naar een horecagelegenheid echter niet als staking aange-
merkt, ondanks het feit dat goodwill werd overgedragen. Hof Den Haag 10 oktober 1995, nr. 93/
4433, FED 1995/863, oordeelde aangaande de verkoop van een reparatiebedrijf gevolgd door ves-
tiging ervan in een andere plaats dat geen sprake was van een staking. In HR 15 november 2002, 
nr. 37.668, NTFR 2002/1726, BNB 2002/74 kwam de Hoge Raad ter zake van een autosloperij, waar-
bij de ondernemer enige tijd wegens ziekte afwezig was geweest, tot het oordeel dat wel degelijk 
sprake was van staking. Een verplaatsing van een horecabedrijf, waarbij het personeel was gewij-
zigd, de klantenkring veranderd en een nieuwe inventaris was aangeschaft, werd eveneens niet 
als staking aangemerkt, aldus Hof Amsterdam 24 november 1995, nr. 93/3911, V-N 1996, p. 2436. 
Zie voor een overzicht van oudere jurisprudentie over het stakingsbegrip tevens M.A. Wisselink, 
J. Spaanstra en M.A. Wisselink, Overdrachts- en liquidatiewinst, FM 1, 7e geheel herziene druk, Klu-
wer, Deventer 1994, p. 38 e.v.

1302 In feite komt dit neer op de zienswijze dat de verplaatsing zelf niet als zelfstandige factor geldt, 
hetgeen mij juist voorkomt. De omgekeerde situatie, namelijk om bij bedrijfsverplaatsing aan te 
nemen dat sprake is van staking, waarbij aanvullend sprake zou moeten zijn van belangrijke 
andere wijzigingen in de onderneming, wijst A-G Niessen naar mijn mening terecht af.
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‘In een geval als het onderhavige (een agrarische onderneming) valt dan te denken aan fac-
toren zoals de aard van het vervaardigde product, de wijze waarop en de middelen waar-
mee dat product wordt geproduceerd (de aard en de oppervlakte van de in gebruik zijnde 
grond, de benodigde stallen, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, (het opleidings-
niveau van) de in de onderneming werkzame personen, de mate van automatisering, de 
wijze van financiering, enzovoorts), het wettelijke kader dat geldt voor de desbetreffende 
bedrijfsuitoefening (zoals melkquota en mestquota en andere milieu- of gezondheidsvoor-
schriften) en de mate waarin dat wordt gehandhaafd, alsmede de voor de onderneming 
relevante marktomstandigheden (betreffende inkoop van veevoer en dergelijke respectieve-
lijk de afzet van het product).’

Het is de Hoge Raad te prijzen dat hij in dit arrest een beoordelingskader geeft voor het 
beantwoorden van de vraag wanneer sprake is van het behoud van de identiteit van de 
onderneming. Met Doornebal1303 ben ik echter van mening dat aan dit beoordelingskader 
niet al te veel kan worden ontleend.1304 De Hoge Raad geeft immers geen uitputtende 
opsomming van relevante identiteitsbepalende factoren. Daarnaast noemt de Hoge Raad 
factoren die van belang kunnen zijn bij – zoals in casu – een agrarische onderneming. Bij 
andersoortige ondernemingen is het derhalve heel goed denkbaar dat andere factoren een 
doorslaggevende rol spelen. Dit impliceert dat bij elke bedrijfstak mogelijk andere facto-
ren doorslaggevend kunnen zijn.
Op diverse andere plaatsen in de Wet VPB 1969 (naast de activiteitentoets van art. 20a, 
lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969) zijn toetsen opgenomen, waarbij dient te worden 
gekeken naar de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige, onder meer in 
art. 5, 6 en 6a Wet VPB 1969, waarin enkele subjectieve vrijstellingen zijn opgenomen. 
Een algemeen beoordelingskader lijkt echter niet te worden gegeven. Zo geldt bijvoor-
beeld op grond van art. 5, lid 1, sub a, Wet VPB 1969 een subjectieve vrijstelling voor zoge-
heten ‘Natuurschoonwetlichamen’, indien de werkzaamheden van een belastingplichtige 
ten minste hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van dergelijke landgoederen en 
waarvan de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van 
een onderneming.1305 Voorts kan gewezen worden op de houdsterverliesregeling ex 
art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 op grond waarvan een belastingplichtige als houdster-
maatschappij kwalificeert indien de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige 
gedurende (nagenoeg) het gehele jaar (nagenoeg) geheel bestaat uit het houden van deel-
nemingen en/of het (in)direct financieren van verbonden lichamen. In de parlementaire 
geschiedenis is hierbij opgemerkt dat de toets van de feitelijke werkzaamheden niet 
alleen de tijdsbesteding van werknemers van belang is, maar dat ook andere factoren een 
rol spelen, zoals de samenstelling van de commerciële winst en van de activa en passiva 
van de commerciële balans. De weging van die factoren zal verschillen naargelang het 
gaat om een meer arbeidsintensief (bijvoorbeeld een ICT-onderneming) dan wel een meer 
kapitaalintensief bedrijf. Hierbij geldt als algemene leidraad dat het gaat om de vaststel-
ling of sprake is van een (vrijwel) zuivere houdster- en financieringsmaatschappij.1306 De 
toets van de feitelijke werkzaamheden van de belastingplichtige vertoont veel overeen-
komsten met de beoordeling van de vraag of de identiteit van de onderneming wezenlijk 
dezelfde is gebleven. Ook bij deze toets dient immers op basis van alle relevante feiten en 
omstandigheden te worden beoordeeld of er kritische verschuivingen zijn opgetreden in 

1303 J. Doornebal, ‘Geen staking bij behoud van identiteit’, NTFR-B 2010/28, paragraaf 4.
1304 In HR 25 november 2011, nr. 08/05323, NTFR 2011/2722, V-N 2011/63.10 geeft de Hoge Raad ten 

aanzien van het leerstuk van de onzakelijke lening wel een heel uitgebreid en algemeen beoor-
delingskader. Dergelijke uitweidingen komen echter sporadisch voor.

1305 Het Uitv.besl. VPB 1971 bevat vervolgens ten aanzien van enkele in art. 5 genoemde lichamen 
nadere voorwaarden. Zie tevens het besluit van 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M, Stcrt. 2009, 
19194, V-N 2010/3.15 en bijvoorbeeld ook J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Cursus Belastingrecht 
Vpb.1.0.7.B De subjectieve vrijstellingen van art. 5.

1306 Zie Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 8, p. 23. ‘Niets doen’ gedurende enige periode in het 
boekjaar telt hierbij in beginsel niet mee als feitelijke werkzaamheid, zie Rechtbank Haarlem 
2 december 2011, nr. 11/00735, NTFR 2011/2843. Dit oordeel is juist.
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de daadwerkelijk door de belastingplichtige ontplooide activiteiten. Vanwege het gebruik 
van termen als ‘hoofdzakelijk’ (70% of meer) en ‘nagenoeg’ (90% of meer) lijkt hier echter 
een kwantitatieve invulling te zijn gegeven als een kwalitatieve norm. Dit is opmerkelijk 
nu de wetgever een dergelijke invulling op andere plaatsen bewust heeft vermeden.1307 
Mede vanuit een oogpunt van rechtszekerheid verdient het daarom aanbeveling dat de 
wetgever bij het introduceren van een open norm niets slechts een opsomming geeft van 
enkele (of alle) relevante factoren, maar een duidelijk beoordelingskader (omstandighe-
dencatalogus) schetst aan de hand waarvan in concrete situaties kan worden getoetst. Op 
basis van dit beoordelingskader dient derhalve nog steeds een feitelijke beoordeling van 
factoren plaats te vinden, maar de onderliggende beoordeling geschiedt wel op een een-
duidige wijze. Het door A-G Niessen geschetste beoordelingskader kan naar mijn mening 
als een goed startpunt gelden voor een beoordelingskader van het identiteitscriterium. De 
door de wetgever doorgaans genoemde toetsingscriteria zoals het personeel, omzet en 
samenstelling van de balans zijn in dit beoordelingskader eveneens (zij het minder expli-
ciet) meegenomen, waarbij A-G Niessen een rangorde aangeeft van de relevante criteria. 
Deze rangorde komt mij logisch voor.

Op basis van het vorenstaande concludeer ik dat het identiteitscriterium van BNB 2010/
214 en de daaraan ten grondslag liggende jurisprudentie inderdaad grote gelijkenissen 
vertoont met de open norm die in tien van de twaalf door mij in hoofdstuk 6 onderzochte 
landen wordt gebruikt in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In zoverre lijkt 
dit criterium dan ook bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de handel in verlies-
lichamen in de Wet VPB 1969. In de volgende paragrafen werk ik dit nader uit.

7.4.3 Beoordeling van de onderzochte open normen

In paragraaf 7.4.2 zijn de volgende open normen aan de orde geweest:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden van het VwEU;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn, zoals tevens geïn-

corporeerd in art. 14, 14a en 14b Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20 lid 5, Wet VPB;
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214.

Hierbij ben ik tot de conclusie gekomen dat de open normen misbruik van recht en de 
zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1996 voor een bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen niet of minder goed bruikbaar zijn. Het begrip misbruik van 
recht lijkt alleen ‘volstrekt kunstmatige situaties’ te omvatten, zodat het toepassingsbe-
reik van art. 20a Wet VPB 1969 zeer beperkt zou worden, terwijl de zakelijkheidstoets van 
art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 te zeer toegespitst is op art. 10a Wet VPB 1969.
De zakelijkheidstoets uit de Fusierichtlijn acht ik potentieel wel bruikbaar, mits hierbij 
voldoende wordt gewaarborgd dat handel in verlieslichamen in voorkomende gevallen als 
ontgaan of uitstellen van belastingheffing kan worden aangemerkt en misbruik derhalve 
niet beperkt blijft tot volstrekt kunstmatige situaties. Evenzo is de zakelijkheidstoets van 
de houdsterverliesregeling zoals opgenomen in art. 20 lid 5, Wet VPB 1969 naar mijn 
mening bruikbaar, maar ook hier geldt dat deze bepaling enigszins dient te worden 
‘omgebouwd’ tot een specifiek op art. 20a Wet VPB 1969 toegesneden zakelijkheidstoets. 
Een zakelijkheidstoets of tegenbewijsregeling voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969 kan 
er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

1307 Zie het hiervóór in paragraaf 7.4.1 opgenomen citaat uit de parlementaire geschiedenis ten aan-
zien van het begrip duurzame organisatie van kapitaal en arbeid.
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Variant 1 (gebaseerd op de zakelijkheidstoets uit de Fusierichtlijn)1308

‘Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer verrekenbaar 
zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de verkrijgers van het belang als 
bedoeld in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging van het uiteindelijke belang als genoemd 
in het eerste lid niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. 
Voor de toepassing van de eerste volzin wordt een verkrijging van het uiteindelijke belang die in over-
wegende mate gericht is op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige geacht te zijn gericht 
op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.’ 

Variant 2 (gebaseerd op de zakelijkheidstoets van art. 20 lid 5, Wet VPB 1969)
‘Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer verrekenbaar 
zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de verkrijgers van het belang als 
genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging in het uiteindelijke belang niet in over-
wegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige.’

In Variant 1 heb ik bewust het vermoeden van ontgaan of uitstellen van belastingheffing 
zoals dit thans is weergegeven in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten achterwege 
gelaten. Zo bepaalt art. 14, lid 4, tweede volzin, Wet VPB 1969 bijvoorbeeld, dat de 
bedrijfsfusie, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht wordt in overwe-
gende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, indien deze 
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationa-
lisering van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de overnemer.1309 Deze zin-
snede heb ik vervangen door het vermoeden dat voor de toepassing van de eerste volzin 
een verkrijging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate die in overwegende mate 
gericht is op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige geacht wordt te zijn 
gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Daarmee wordt derhalve 
bewerkstelligd dat het oogmerk van het benutten van verliezen van een verlieslichaam bij 
wetsfictie als ontgaan of uitstellen van belastingheffing wordt aangemerkt. Op basis van 
de in paragraaf 5.9 besproken jurisprudentie (o.a. HR 10 maart 1993, nr. 28.139, BNB 1993/
196) is dit immers in beginsel niet het geval. De verkrijgers van dit belang1310 kunnen deze 
wetsfictie ‘ongedaan’ maken door aannemelijk te maken dat de verkrijging van het 
belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen.
Variant 2 verschilt inhoudelijk niet van Variant 1. Variant 2 betreft een specifiek op een 
bepaling tegen de handel in verlieslichamen toegespitste tegenbewijsmogelijkheid. Het 
verschil met Variant 1 is slechts dat de verwijzing naar de antimisbruikbepaling uit de 
Fusierichtlijn ontbreekt. Dit lijkt echter niet problematisch. Aan het gebruik van de anti-
misbruikbepaling uit de Fusierichtlijn in Variant 1 moest immers nog een ‘U-bocht’ wor-
den toegevoegd om het benutten van verliezen als ontgaan of uitstellen van belastinghef-
fing aan te merken. Daarmee rijst tegelijkertijd de vraag of het beginsel van consistentie, 
i.e. het gebruik van eenzelfde soort antimisbruikbepaling in art. 20a Wet VPB 1969 als in 
de reorganisatiefaciliteiten, het hier niet zou moeten afleggen tegen het begrijpelijkheids-
beginsel. Voor de toepassing van deze tegenbewijsregeling dient het er immers om te gaan 
of de belastingplichtige en/of de verkrijgers op basis van de onderliggende feiten en 
omstandigheden aannemelijk kunnen maken of de verkrijging niet in overwegende mate 

1308 Waarbij ik er om esthetische reden voor heb gekozen om de tekst niet aan te sluiten bij de tekst 
van de Fusierichtlijn, maar bij de tekst zoals opgenomen in de reorganisatiefaciliteiten in de Wet 
VPB 1969. Ook vanuit een oogpunt van consistentie verdient dit naar mijn mening de voorkeur.

1309 De ‘tweede’ zakelijkheidstoets, het vervreemdingsverbod van drie jaar, is bij een bepaling tegen 
de handel in verlieslichamen evenmin zinvol.

1310 Aangezien art. 20a Wet VPB 1969 aangrijpt bij een belangenwijziging, heb ik ervoor gekozen om 
de tegenbewijsregeling voor de verkrijgers van het belang van toepassing te laten zijn. Eventueel 
zou dit kunnen worden aangevuld met de belastingplichtige zelf, maar dit ligt mijns inziens niet 
voor de hand. Hoe kan een belastingplichtige immers aannemelijk maken dat een verkrijging van 
een belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van de belas-
tingplichtige zelf?
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is gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige. De specifieke ver-
wijzing naar de antimisbruikbepaling in de Fusierichtlijn lijkt daarmee niet strikt nood-
zakelijk. Het vorenstaande impliceert overigens niet dat de jurisprudentie over de zake-
lijkheidstoets in de desbetreffende reorganisatiefaciliteiten van belang kan zijn voor de 
beoordeling of in specifieke omstandigheden sprake is van zakelijke motieven. Het gaat 
immers in beide gevallen om een beoordeling van de specifieke feiten en omstandigheden 
van het geval.
Op basis van het vorenstaande verkies ik Variant 2 boven Variant 1. Daarbij erken ik dat 
ik geen gebruikmaak van een bestaande open norm, die anders dan de door mij gekozen 
bestaande norm een ‘frauslegiaans’ karakter heeft. De door mij gekozen open norm kan 
hiermee naar analogie van het leerstuk van fraus legis worden toegepast, terwijl een der-
gelijke formulering in het licht van de zakelijkheidstoetsen van art. 10a, lid 3, 
onderdeel a, Wet VPB 1969 en art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 niet ongebruikelijk is. Voorts is 
de bewijslast uitdrukkelijk neergelegd bij de verkrijger(s) van het belang. Die zal/zullen 
immers beschikken over de onderliggende feiten en omstandigheden op basis waarvan 
aannemelijk kan worden gemaakt dat aan deze zakelijkheidstoets is voldaan.
Voorts kan worden opgemerkt dat deze tegenbewijsmogelijkheid eenvoudig kan worden 
geïncorporeerd in het huidige art. 20a Wet VPB 1969, bijvoorbeeld indien de wetgever 
mijn voorstel voor wenselijk recht, waarin ik de volgende paragraaf nader op inga, een 
brug te ver zou vinden. Het toevoegen van een zakelijkheidstoets aan het bestaande 
art. 20a Wet VPB 1969 bewerkstelligt in elk geval dat overkillsituaties zo veel mogelijk 
worden vermeden. Het behoeft geen nader betoog dat art. 20a Wet VPB 1969 daarmee 
meer proportioneel wordt.

In paragraaf 7.4.2.5 is het identiteitscriterium van BNB 2010/214 aan de orde gekomen. Op 
grond van dit criterium dient te worden beoordeeld of de identiteit van de onderneming 
niet wezenlijk is veranderd, bijvoorbeeld bij inbreng in de bv of bij het vormen van een 
herinvesteringsreserve bij verplaatsing van een onderneming. Ik heb geconcludeerd dat 
de invulling van het identiteitscriterium in de jurisprudentie inderdaad grote gelijkenis-
sen vertoont met de open norm die in tien van de twaalf door mij in hoofdstuk 6 onder-
zochte landen wordt gebruikt in een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In 
zoverre lijkt dit criterium dan ook bruikbaar ten behoeve van een bepaling tegen de han-
del in verlieslichamen in de Wet VPB 1969. Wel zijn naar mijn mening enige aanpassingen 
noodzakelijk om tot een daadwerkelijk bruikbaar criterium te komen. In de eerste plaats 
is het naar mijn mening ten behoeve van de rechtszekerheid noodzakelijk dat de wetge-
ver een specifiek beoordelingskader (omstandighedencatalogus) creëert op basis waarvan 
in elke voorkomende situatie wordt beoordeeld of voldaan is aan het identiteitscriterium. 
Helaas heeft de Hoge Raad een dergelijke omstandighedencatalogus in BNB 2010/214 niet 
gegeven, maar slechts een overzicht gegeven van factoren die bij een agrarische onderne-
ming van belang kunnen zijn. Hoewel de door de Hoge Raad geschetste factoren niet eens 
bijzonder veel lijken af te wijken van het beoordelingskader van A-G Niessen, lijkt het 
beoordelingskader van A-G Niessen mij beter hanteerbaar, te meer omdat daarmee een 
meer algemeen beoordelingskader wordt gecreëerd.
Bij het vormgeven van een omstandighedencatalogus kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen een open en een gesloten omstandighedencatalogus.1311 Voor de toepas-
sing van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen ben ik voorstander van een 
‘open omstandighedencatalogus’. Een omstandighedencatalogus gaat naar mijn mening 
namelijk verder dan een opsomming van factoren die volgens de wetgever een rol kunnen 
spelen (vgl. BNB 2010/214). In dat geval kan in praktijksituaties immers eenvoudig (en wel-
licht zonder nadere motivatie) worden afgeweken van deze factoren, omdat naar de 

1311 Vgl. M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewikt en gewogen, Een rechtstheore-
tisch en positiefrechtelijk onderzoek naar een methode voor vorming van wettelijk overgangsrecht in het belas-
tingrecht, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2009, 
hoofdstuk 9 en de aldaar genoemde literatuur.
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mening van de Belastingdienst of een rechter aan bepaalde andere factoren in het desbe-
treffende geval meer gewicht dient te worden toegekend. Een omstandighedencatalogus 
voorkomt dit in zoverre, indien daarbij wordt voorgeschreven dat gemotiveerd wordt hoe 
de weging van de in de omstandighedencatalogus genoemde factoren heeft plaatsgevon-
den. Een omstandighedencatalogus heeft daarbij als bijkomend voordeel dat feitelijke 
oordelen beter vergelijkbaar worden.1312 Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Daar-
naast kan a priori niet worden uitgesloten dat er in een voorkomend geval andere dan de 
in de omstandighedencatalogus genoemde omstandigheden een bepalende rol kunnen 
spelen. Een gesloten omstandighedencatalogus biedt in dergelijke situaties niet vol-
doende soelaas.
In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of het wenselijk is om het identiteitscri-
terium slechts toe te passen ten aanzien van de onderneming. In dat geval ontstaat immers 
soortgelijke problematiek als onder de vigeur van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969, omdat 
ten aanzien van belastingplichtigen die slechts beleggingsactiviteiten zouden verrichten 
de identiteit van de onderneming niet zou kunnen wijzigen, omdat nimmer een materiële 
onderneming zou zijn gedreven.1313 Het lijkt daarom noodzakelijk om het identiteitscrite-
rium óf uit te breiden naar beleggingsactiviteiten óf een separate regeling voor beleggings-
activiteiten op te nemen. Vanuit het identiteitscriterium lijkt het niet noodzakelijk om ver-
liezen uit hoofde van activiteiten die normaal vermogensbeheer niet overstijgen (bijvoor-
beeld beleggen) anders te behandelen dan ondernemingsverliezen. Cruciaal is immers of 
de identiteit van de onderneming wezenlijk dezelfde is gebleven. De aard van de activitei-
ten is daarbij is beginsel irrelevant. Tegelijkertijd kan het identiteitscriterium ten aanzien 
van beleggingen niet worden toegepast, omdat dit criterium ziet op de objectieve onderne-
ming, waar bij beleggingsactiviteiten nu juist geen sprake van is. Hierbij is tevens van 
belang dat de wetgever met de vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 door 
art. 20a Wet VPB 1969 uitdrukkelijk heeft beoogd paal en perk te stellen aan de verreke-
ningen van verliezen uit hoofde van beleggingen. Met een dergelijke inperking wordt ook 
voldaan aan de kwaliteitseis van doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid.

De principiële vraag die daarmee dient te worden beantwoord is of – ongeacht het stand-
punt van de wetgever – verliezen van beleggingsactiviteiten anders dienen te worden 
behandeld dan verliezen uit hoofde van een objectieve onderneming. Zoals ik hiervóór 
heb betoogd, kan deze vraag vanuit het beginsel van ‘dezelfde identiteit’ ontkennend wor-
den beantwoord.1314 Vanuit een economische invalshoek kan worden gesteld dat belas-
tingheffing (inclusief de fiscale behandeling van verliezen) gevolgen heeft voor het werk-
kapitaal van een onderneming, hetgeen bij voortzetting van de (identiteit van de) onder-
neming een belangrijk argument is om de verliezen bij een wijziging in het uiteindelijke 
belang in de belastingplichtige in stand te laten. Bij het ontplooien van beleggingsactivi-
teiten heeft de belastingheffing slechts gevolgen voor het te behalen rendement en de 
omvang van de beleggingen. In zoverre lijkt er minder ‘noodzaak’ te zijn om de verliezen 
van bij beleggingsactiviteiten in stand te laten bij een wijziging in het uiteindelijke 
belang. Dit leidt tot de volgende conclusies:
• Het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is zonder nadere aanpassing niet bruikbaar 

ten aanzien van beleggingsactiviteiten.
• Vanuit een economische invalshoek is er bij wijziging van het uiteindelijke belang in 

de belastingplichtige minder noodzaak om de verliezen bij beleggingsactiviteiten in 
stand te laten dan bij ondernemingsactiviteiten.

In paragraaf 7.5.2 werk ik deze conclusies nader uit.

1312 In gelijke zin H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen, FM 125, Kluwer, Deventer 
2007, p. 72.

1313 Zie paragraaf 4.4.1.
1314 Voor de goede orde merk ik overigens op dat dit naar mijn mening een andere vraag is dan de 

vraag of het identiteitscriterium van BNB 2010/214 bruikbaar is voor beleggingsactiviteiten. Ik 
kom hier in paragraaf 7.5.2 op terug.
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Met de introductie van het identiteitscriterium in een bepaling tegen de handel in verlie-
zen ter vervanging van de huidige activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20a, lid 4, 
onderdelen a en b, Wet VPB 1969 kan tot slot nog de vraag worden gesteld of art. 20a Wet 
VPB 1969 daarmee niet onnodig of te zeer wordt verruimd. De huidige activiteiten- en 
inkrimpingstoetsen gaan immers uit van een hoofdzakelijkcriterium (70% of meer), ter-
wijl op basis van het identiteitscriterium dient te worden beoordeeld of de identiteit niet 
wezenlijk is veranderd. Daarmee wordt een andere, niet noodzakelijkerwijs kwantitatieve 
invulling gegeven aan de activiteitentoets. Ik ben van mening dat het identiteitscriterium 
beter aansluit bij de economische werkelijkheid dan de huidige activiteitentoets van 
art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Indien op basis van dit criterium wordt 
geoordeeld dat een duurzame inkrimping1315 of uitbreiding niet leidt tot wezenlijke wij-
ziging van de identiteit, kunnen er naar mijn mening ook geen fundamentele bezwaren 
bestaan tegen de verrekening van de verliezen die ‘binnen deze identiteit’ zijn behaald. 
In het licht van de ratio van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen is van mis-
bruik in dat geval naar mijn mening geen sprake.

7.5 WENSELIJK RECHT

7.5.1 Eerdere voorstellen

7.5.1.1 Afschaffen van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet 
VPB 1969

In de vorige hoofdstukken heb ik reeds geconstateerd dat een bepaling tegen de handel 
in verlieslichamen in beginsel bestaansrecht heeft. In de literatuur is daarentegen ook 
gepleit voor afschaffing van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing 
van art. 20a Wet VPB 1969, onder andere door L.G.M. Stevens en S.A. Stevens.1316 Vanuit 
de gedachte van eenvoud is dit een alternatief dat nader onderzoek verdient.
L.G.M. Stevens heeft principiële bezwaren tegen een bepaling die niet alleen een inbreuk 
is op het totaalwinstbeginsel, maar tevens slecht past in een vennootschapsbelasting die 
gemodelleerd is naar het klassieke stelsel. Stevens vindt dat er niets op tegen is dat de aan-
deelhouder die tijdens zijn aandeelhouderschap niet de verliesverrekeningsmogelijkhe-
den van zijn vennootschap te gelde kon maken voor de nog onbenutte mogelijkheden 
daarvoor een vergoeding ontvangt in de overdrachtsprijs.1317 Dit is volgens hem een ter-
rein waarop het marktmechanisme prima zijn marktruimende werking kan doen. Daarbij 
geldt een raakvlak met de liquidatieverliesregeling ex art. 13d Wet VPB 1969. Ook deze 
bepaling is volgens Stevens een inbreuk op de systematiek van de vennootschapsbelasting 
en het systeem van de deelnemingsvrijstelling. Voor de liquidatieverliesregeling is het eti-
ket ‘oneigenlijk gebruik’ veel meer op zijn plaats dan bij de handel in verlies-bv’s, aldus 
Stevens.1318 Naar zijn mening zouden deze bepalingen dan ook beter tegen elkaar kunnen 
worden uitgeruild door beide bepalingen af te schaffen. In dat geval hoeft de aandeelhou-
der zijn deelneming immers niet meer te liquideren, maar kan het verlies te gelde worden 
gemaakt door verkoop van het verlieslichaam. Stevens erkent daarbij dat de liquidatiever-
liesregeling een belangrijke rol speelt in het kader van de aantrekkelijkheid van het 

1315 Duurzame inkrimpingen worden overigens op basis van het huidige art. 20a, lid 11, Wet VPB 1969 
ook gesauveerd.

1316 Zie onder meer L.G.M. Stevens, ‘Omgaan met verliezen’, WFR 1995/956, L.G.M. Stevens, ‘Wat is 
ongewenste handel in verliesverrekening?’, WFR 2000/1215, S.A. Stevens, ‘Naar een evenwichtige 
behandeling van verliezen’, WFR 2005/1503 en meer recent L.G.M. Stevens, ‘Fiscaal beleid verlies-
verrekening blijft ondermaats’, Column in Het Financieele Dagblad van 15 maart 2012.

1317 Een argument dat naar mijn mening overigens met het klassieke stelsel weinig van doen heeft.
1318 Bij een buitenlandse aandeelhouder wordt in dat geval door de Nederlandse fiscus een subsidie 

gegeven voor de in Nederland geleden verliezen.
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Nederlandse fiscale vestigingsplaats. Onbeperkte mogelijkheden voor verliesverrekening 
spelen daarbij echter ook een rol.1319

S.A. Stevens onderschrijft de visie van L.G.M. Stevens, maar vindt dat de handel in verlies-
lichamen niet dient te worden toegestaan. Een bezwaar tegen de handel in verliezen is dat 
deze de facto uitwerkt als een (gelimiteerde) negatieve vennootschapsbelasting, waarvan 
hij geen voorstander is.1320 Indien de handel in verlieslichamen wel mogelijk wordt, kan 
de liquidatieverliesregeling naar zijn mening (in elk geval ten aanzien van binnenlandse 
deelnemingen) komen te vervallen. Voorts merkt Stevens op dat met de handel in verlies-
vennootschappen de investeringen in Nederland worden gestimuleerd. Het kopen van 
een verliesvennootschap is immers slechts voordelig indien bedrijfsactiviteiten worden 
opgestart in Nederland. Dit laatste is naar mijn mening in zoverre juist, indien in dat geval 
de verliezen ook slechts bruikbaar zouden zijn voor bedrijfsactiviteiten en niet ook voor 
beleggings- en/of financieringsactiviteiten. Het is immers betrekkelijk eenvoudig om vor-
deringen in een Nederlandse vennootschap onder te brengen.1321 Stevens stelt voor om de 
liquidatieverliesregeling slechts af te schaffen ten aanzien van binnenlandse deelnemin-
gen. Dat lijkt ook noodzakelijk, aangezien op basis van het arrest Marks & Spencer II1322 
definitieve verliezen immers in aftrek zouden moeten kunnen worden gebracht. Het 
afschaffen van de liquidatieverliesregeling voor EU-deelnemingen lijkt dan ook geen 
optie.1323 Tegelijkertijd betekent dit dat de afschaffing van de liquidatieverliesregeling zal 
worden afgewenteld op belastingplichtigen die slechts activiteiten in Nederland ont-
plooien. Dit ontmoet in principe geen bezwaar, indien de handel in verlieslichamen zon-
der enige beperkingen wordt toegestaan. Deze belastingplichtigen worden derhalve 
gecompenseerd voor de afschaffing van de liquidatieverliesregeling, mits een koper kan 
worden gevonden voor de verliesvennootschap. In het verlengde hiervan heb ik in 
paragraaf 5.8.5 de vraag gesteld hoe het altijd-ergens-beginsel zich verhoudt tot art. 20a 
Wet VPB 1969. Hierbij heb ik geconcludeerd dat naar mijn mening op basis van de huidige 
stand van jurisprudentie van het Hof van Justitie geen uitsluitsel kan worden gegeven of 
het Unierecht bij toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 verplicht om een definitief verlies 
als gevolg van de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 (of een gelijksoortige bepaling in 
een andere lidstaat) in aanmerking te nemen. Deze vraag is na afschaffing van art. 20a 
Wet VPB 1969 niet meer van belang, omdat de handel in verlieslichamen niet wordt 
beperkt en er in zoverre geen sprake is van een definitief verlies.1324

Afschaffing van de liquidatieverliesregeling voor binnenlandse deelnemingen onder 
gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet VPB 1969 is daarmee geen onaantrekkelijke 
gedachte, hoewel geen gegevens voorhanden zijn ten aanzien van het budgettaire aspect 
hiervan. Vanuit een wetenschappelijke invalshoek is dit budgettaire aspect niet van 

1319 De wetgever heeft een min of meer omgekeerde benadering. In het kader van de Wet werken aan 
winst (Stb. 2006, 631) zijn de termijnen voor verliesverrekening immers ingeperkt ter financiering 
van een tariefsverlaging, terwijl tevens is opgemerkt dat een termijn van voorwaartse verliesver-
rekening van negen jaar lang genoeg zou moeten zijn om een verlies te verrekenen (en in zoverre 
dus wellicht ook geen impact zou hebben op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse fiscale 
vestigingsklimaat). Zie nader paragraaf 3.2.9.

1320 Gelimiteerd, omdat de koper van het verlieslichaam uiteraard wel winst dient te maken voor het 
bedrag van de verliezen.

1321 De houdsterverliesregeling van art. 20, lid 4 t/m 6, Wet VPB 1969 lijkt hierbij geen beperkingen 
op te werpen, indien de verliezen niet kwalificeren als houdsterverliezen. Ten aanzien van de ver-
rekening van houdster- en financieringswinsten geldt in dergelijke situaties immers geen beper-
king.

1322 HvJ 13 december 2005, zaak C-446/03 (Marks & Spencer II), NTFR 2005/1718, BNB 2006/72. Zie 
voorts paragraaf 5.8.5.

1323 Ik laat de eventuele onverenigbaarheid van de liquidatieverliesregeling met het arrest Marks & 
Spencer II in dit kader buiten beschouwing.

1324 Een beperkte termijn van voorwaartse verliesverrekening lijkt ook geen bezwaar. Zie HvJ 23 okto-
ber 2008, zaak C-157/07 (Krankenheim Ruhesitz am Wannsee), NTFR 2008/2306, V-N 2008/55.14 en 
voorts paragraaf 5.8.5.
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belang, voor de eventuele haalbaarheid van het voorstel uiteraard wel. Op voorhand lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat de budgettaire derving van het openstellen van de han-
del in verlieslichamen groter zal zijn dan de budgettaire opbrengst van het afschaffen van 
de liquidatieverliesregeling. Dit geldt a fortiori, indien de liquidatieverliesregeling slechts 
ten aanzien van binnenlandse deelnemingen zal worden afgeschaft. Het verdient daarom 
aanbeveling dat de haalbaarheid van dit voorstel (en dan met name het budgettaire aspect 
ervan) nader wordt onderzocht. Hiervoor is echter actie van de wetgever vereist. Vanuit 
een wetenschappelijke invalshoek kan slechts worden geconstateerd dat tegen het 
afschaffen van de liquidatieverliesregeling onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet 
VPB 1969 niet of nauwelijks bezwaren kunnen worden opgeworpen, niet in de laatste 
plaats omdat twee in beginsel1325 binnen het systeem van de vennootschapsbelasting als 
vreemde-eend-in-de-bijt-bepalingen daarmee (gedeeltelijk) uit de Wet VPB 1969 zullen ver-
dwijnen.

7.5.1.2 Het voorstel van Heithuis
In WFR 2005/1532 heeft Heithuis een voorstel gedaan voor een vereenvoudiging van 
art. 20a Wet VPB 1969.1326 Heithuis verzucht dat art. 20a Wet VPB 1969 dringend vereen-
voudigd dient te worden vanwege het schier onleesbare karakter. Hij stelt de volgende 
vereenvoudigde tekst voor:

‘1. Indien het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, 
zijn verliezen niet langer verrekenbaar met winsten van andere jaren, indien:
a. de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden groten-
deels bestaan uit beleggingen, dan wel
b. de werkzaamheden van de belastingplichtige voor meer dan 70% zijn ingekrompen.
2. Het eerste lid geldt zowel voor de voorwaartse als voor de achterwaartse verrekening van 
verliezen.’

Het voordeel van deze tekst is volgens Heithuis dat in het eerste lid de belangrijkste voor-
waarden voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 zijn opgenomen in plaats van, 
zoals thans, in het eerste en vierde lid gezamenlijk, waarbij het vierde lid ook nog eens 
als een uitzondering op het eerste lid is geformuleerd (onderschikkend dus in plaats van 
nevenschikkend). Een ander voordeel is volgens Heithuis dat op deze wijze zo veel moge-
lijk de jurisprudentie van de Hoge Raad onder het oude art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 (waar-
onder de ‘directe samenhang’-jurisprudentie) behouden blijft. Eventueel zou deze tekst 
dan nog kunnen worden aangevuld met de noodzakelijke uitzonderingen en ficties, maar 
Heithuis acht terughoudendheid op zijn plaats. De ficties van het achtste lid kunnen naar 
zijn mening volledig achterwege blijven.1327 Heithuis pleit wel voor behoud van de uitzon-
deringen op de aandeelhouderstoets (lid 2 en 3), het tiende lid, op grond waarvan om 
zekerheid kan worden verzocht, en het twaalfde lid (de mogelijkheid om vermogensbe-
standdelen te herwaarderen).
Bij lezing van het voorstel van Heithuis rijst (opnieuw) de vraag waarom de wetgever bij 
de aanscherping van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 niet veel dichter bij de oude wet-
tekst is gebleven. Het voorstel van Heithuis zou naar mijn mening een belangrijke verbe-
tering van art. 20a Wet VPB 1969 zijn ten opzichte van de huidige, weerbarstige bepaling. 
Wat daarvan ook zij, op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek in de vorige hoofd-
stukken, kan de vereenvoudiging naar mijn mening nog een stap verder gaan. Wat ik 
voorts mis in het voorstel van Heithuis is een algemene tegenbewijsbepaling. Deze is 
mijns inziens noodzakelijk om de bepaling op een meer proportionele wijze vorm te 
geven.

1325 Zonder daarmee het bestaansrecht van art. 20a Wet VPB te willen ontkennen, zie mijn opmerkin-
gen hierover in paragraaf 4.3.

1326 E.J.W. Heithuis, ‘De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen (art. 20a Wet VPB 
1969): Vereenvoudiging dringend gewenst!’, WFR 2005/1532.

1327 In paragraaf 5.4 heb ik hetzelfde betoogd.
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7.5.2 Voorstel voor een nieuw art. 20a Wet VPB 1969

Op basis van mijn bevindingen in de voorgaande hoofdstukken, mijn beoordeling van het 
huidige art. 20a Wet VPB 1969 in paragraaf 7.2 en mijn conclusies ten aanzien van het 
gebruik van een bestaande dan wel nieuwe open norm in een bepaling tegen de handel in 
verlieslichamen in paragraaf 7.4, kom ik in deze paragraaf tot een voorstel voor een 
geheel nieuw, herzien art. 20a Wet VPB 1969. Bij de vormgeving van deze bepaling heb ik 
getracht zo veel mogelijk rekening te houden met de conclusies uit de voorgaande hoofd-
stukken. Tevens heb ik rekening gehouden met de hiervóór in paragraaf 7.2 genoemde 
toetsingskaders (kwaliteitseisen):
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

Tot slot is onderstaand voorstel van art. 20a Wet VPB 1969 gebaseerd op mijn conclusies 
ten aanzien van het gebruik van een open norm, zoals beschreven in paragraaf 7.4. Aldaar 
heb ik geconcludeerd dat het gebruik van een specifiek op art. 20a Wet VPB 1969 toege-
spitste tegenbewijsmogelijkheid naar mijn mening de voorkeur verdient, in combinatie 
met de aansluiting bij het identiteitscriterium van BNB 2010/214. Aan dit identiteitscrite-
rium dient vervolgens nog een mouw te worden gepast ten aanzien van beleggingsactivi-
teiten.

Mijn voorstel luidt als volgt:1328

Artikel 20a Wet VPB 1969

Lid 1 (kwalificerende belangenwijziging):
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 het lichaam grotendeels 
is gewijzigd, zijn de verliezen geleden voor het tijdstip waarop de wijziging heeft plaats-
gevonden, in afwijking in zoverre van artikel 20, niet meer voorwaarts verrekenbaar (kwa-
lificerende belangenwijziging). Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een ver-
lies tevens verstaan een verlies dat nog niet in de belastbare winst van de belastingplich-
tige tot uitdrukking is gekomen, maar wel reeds aanwezig is op het moment van de 
kwalificerende belangenwijziging. Het bepaalde in de vorige volzinnen is van overeen-
komstige toepassing ten aanzien van de verrekening van een verlies met een winst uit het 
voorafgaande jaar.

Lid 2 (identiteitscriterium):
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een verlies, indien de identiteit van 
de onderneming in het winstjaar en de tussenliggende periode tussen het verliesjaar en 
het winstjaar niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het verliesjaar. De verliezen zijn 
desalniettemin niet verrekenbaar, indien de bezittingen van de belastingplichtige in een 
verliesjaar gedurende ten minste negen maanden grotendeels bestaan uit beleggingen. 
Voor de toepassing de eerste volzin dient de vraag of de identiteit van de onderneming 
niet wezenlijk is gewijzigd te worden beantwoord op grond van de volgende factoren:
a. de aard van het product van de onderneming,
b. het productieproces,

1328 Ik heb in mijn voorstel geabstraheerd van eventuele overige wijzigingen in bijvoorbeeld de Wet 
VPB 1969 die noodzakelijk zullen, omdat deze wijzigingen hoofdzakelijk technisch van aard zul-
len zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van art. 15ae, lid 3 en 5, Wet VPB 1969 en 
art. 15af, lid 7, Wet VPB 1969. De formeelrechtelijke bepalingen van hoofdstuk IV van de Wet VPB 
1969 lijken in de huidige vorm te kunnen worden gehandhaafd.
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c. goodwillbepalende factoren, en
d. overige relevante factoren die een wezenlijk onderdeel van de identiteit vormen.

Lid 3 (tegenbewijsregeling):
Indien op grond van een van de voorgaande leden van dit artikel de verliezen niet langer 
verrekenbaar zijn, zijn deze desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de ver-
krijgers van het belang als genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijziging 
in het uiteindelijke belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de 
verliezen van de belastingplichtige.

Lid 4 (zekerheid):
De belastingplichtige die zekerheid wenst omtrent de verrekenbaarheid van de verliezen 
op grond van deze bepaling kan uiterlijk bij het indienen van de aangifte van het jaar van 
de kwalificerende belangenwijziging een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop 
bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.

Lid 5 (herwaardering van vermogensbestanddelen):
Indien een belastingplichtige vanaf enig tijdstip als gevolg van de toepassing van dit arti-
kel verliezen niet meer kan verrekenen met winsten na dat tijdstip, kan hij op het onmid-
dellijk daaraan voorafgaande tijdstip een herinvesteringsreserve in de winst opnemen en 
de boekwaarde van zijn bezittingen verhogen tot ten hoogste de waarde in het economi-
sche verkeer, behoudens voor zover die verhoging gepaard zou moeten gaan met een ver-
hoging van de boekwaarde van een verplichting.

Lid 6 (aanvullende regels):
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven 
over de toepassing van dit artikel.

7.5.3 Toelichting op de voorgestelde wettekst

Bij de vormgeving van mijn voorstel voor een gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969 heb ik 
getracht deze bepaling zo beknopt mogelijk vorm te geven zonder daarbij afbreuk te doen 
aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Tevens beoog ik de door in mij in hoofdstuk 5 
gesignaleerde knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Zie ook paragraaf 7.5.4 hierna. 
Met een herziene bepaling die zes leden bevat, is in elk geval een belangrijke vereenvou-
diging van art. 20a Wet VPB 1969 ten opzichte van de huidige bepaling bewerkstelligd. Dit 
is reeds voldoende aanleiding om dit voorstel in overweging te nemen. Mijn voorstel gaat 
echter verder dan louter vereenvoudiging.
Bij de invulling van de vraag wanneer sprake is van een kwalificerende belangenwijziging 
(zie het voorgestelde eerste lid) heb ik een aantal keuzes moeten maken. In de eerste 
plaats rijst de vraag of het huidige ‘30% of meer’-criterium niet zou moeten worden opge-
rekt naar een ‘meer dan 50%’-criterium. In paragraaf 5.3.1 heb ik reeds geconstateerd dat 
in beginsel elke grens van een kwalificerende belangenwijziging arbitrair is. Tegelijker-
tijd is in hoofdstuk 6 geconcludeerd dat de meeste landen een grens van ‘meer dan 50%’ 
hanteren.1329 Om redenen van consistentie wil ik daarbij aansluiten door het opnemen 
van een ‘grotendeels’-criterium.1330 De keuze voor een ‘30% of meer’-criterium dan wel 
een ‘meer dan 50%’-criterium is dan ook geen fundamenteel wetenschappelijke keuze als 
wel een pragmatische. Een pro-rata-partebenadering voor belangenwijzigingen die deze 
grens niet overstijgen, wijs ik af (voor de motivering verwijs ik kortheidshalve naar 
paragraaf 4.4.2.7).

1329 Een grens van 75% zoals Oostenrijk deze hanteert, maakt de regeling mijns inziens zeer kwets-
baar. Zie mijn opmerkingen daaromtrent in paragraaf 6.6.

1330 Vgl. HR 27 april 1994, nr. 29.210, BNB 1994/193, waarin de Hoge Raad bevestigde dat het begrip 
‘grotendeels’ meer dan de helft betekent.
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In de tweede plaats zou het naar mijn mening rechtvaardig zijn wanneer art. 20a Wet VPB 
1969 slechts van toepassing zou zijn indien een (rechts)persoon, al dan niet tezamen met 
een of meer verbonden lichamen of natuurlijke personen een kwalificerend belang zou 
verkrijgen. Met andere woorden: indien voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 
gekeken wordt naar de verkrijger in plaats van naar de verkrijging door een of meerdere per-
sonen. Bij een wijziging van meer dan 50% van het belang waarbij er meerdere, niet-geli-
eerde (rechts)personen een belang verkrijgen, lijkt de premisse gerechtvaardigd dat geen 
sprake is van gerichte handel in verliezen. In dat geval zou – analoog aan bijvoorbeeld de 
Duitse regeling (zie paragraaf 6.7.2) – een verkrijging van alle aandelen in een verliesli-
chaam door drie ongerelateerde (rechts)personen, waarbij elk een belang van 33 1/3% ver-
krijgt, niet leiden tot toepassing van art. 20a Wet VPB 1969.1331 Toch verdient een derge-
lijke regeling mijns inziens niet de voorkeur boven een regeling die slechts kijkt naar de 
totale kwantitatieve wijziging van het uiteindelijke belang. Evenals bij de Duitse regeling 
zou namelijk een aanvullende regeling noodzakelijk zijn voor de situatie dat weliswaar 
geen sprake is een op basis van art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 gerelateerde groep van 
(rechts)personen, maar desalniettemin sprake is van een ‘samenwerkende groep’ ten-
einde de verliezen te kunnen benutten. Ik vind dat onwenselijk, omdat dit de regeling 
complexer maakt, terwijl tevens een nieuw (art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 ‘overstij-
gend’) begrip ‘groep’ wordt geïntroduceerd, waarvan op voorhand onduidelijk is op welke 
wijze hier invulling aan zou moeten worden gegeven. Voorts kan een dergelijke regeling 
leiden tot problemen met de bewijslastverdeling, omdat onduidelijkheid kan ontstaan 
over wie in dergelijke situaties zou moeten aantonen of sprake is van een dergelijke 
groep. Het ligt voor de hand om de bewijslast te leggen bij de belastingplichtige, aange-
zien een inspecteur doorgaans niet zal beschikken over de benodigde gegevens om aan-
nemelijk te maken dat sprake is van een dergelijke groep van samenwerkende (rechts)per-
sonen. Indien de bewijslast bij de belastingplichtige zou worden gelegd, rijst de vraag hoe 
een belastingplichtige kan aantonen dat geen sprake is van een gezamenlijke verkrijging 
gericht op het benutten van de verliezen van een belastingplichtige. Zowel van de zijde 
van de belastingplichtige als van de zijde van de fiscus acht ik dit onwenselijk.
In het voorgestelde eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 is opgenomen dat voor de toepas-
sing van de eerste volzin onder een verlies tevens wordt verstaan een verlies dat nog niet 
in de belastbare winst van de belastingplichtige tot uitdrukking is gekomen, maar wel 
reeds aanwezig is op het moment van de kwalificerende belangenwijziging. Hiermee 
wordt het door mij geconstateerde heffingslek gedicht op grond waarvan het huidige 
art. 20a Wet VPB 1969 niet van toepassing is ten aanzien van latente, nog niet gereali-
seerde verliezen. Met de derde volzin wordt bewerkstelligd dat art. 20a Wet VPB 1969 van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening.
Met betrekking tot het voorgestelde eerste lid is er uitdrukkelijk voor gekozen om de door 
de wetgever per 1 januari 2011 geïntroduceerde wijziging van het eerste lid van art. 20a 
Wet VPB 1969, op grond waarvan het resultaat uit het jaar van de kwalificerende belan-
genwijziging gesplitst wordt in een resultaat uit de periode vóór en na de kwalificerende 
aandeelhouderswijziging, niet over te nemen. De vormgeving van deze regeling is immers 
met name ingegeven vanwege IT-technische problemen. Vanuit een fiscaaltechnische 
invalshoek bezien is een dergelijke regeling onnodig complicerend. Voorts mag naar mijn 
mening worden verondersteld dat met de huidige stand van de technologische ontwikke-
ling een op het oog ogenschijnlijk eenvoudig IT-probleem kan worden opgelost.

Bij een kwalificerende belangenwijziging kan worden afgevraagd op welke wijze wordt 
omgegaan met de thans in art. 20a, lid 2 en 3, Wet VPB 1969 opgenomen uitzonderings-
bepalingen. Ik wil deze uitzonderingen handhaven en (deels) uitbreiden. Ik ben van 
mening dat deze uitzonderingen worden ondervangen door de tegenbewijsmogelijkheid 

1331 Indien slechts naar de wijziging van het uiteindelijke belang wordt gekeken, zonder daarbij te kij-
ken wie de uiteindelijke verkrijgers zijn, zou art. 20a Wet VPB 1969 in dit voorbeeld wel van toe-
passing zijn.
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van het voorgestelde derde lid van art. 20a Wet VPB 1969. In zoverre is ook geen nadere 
wettelijke regeling noodzakelijk om te bewerkstelligen dat deze uitzonderingssituaties 
worden gesauveerd. Wel verdient het naar mijn mening aanbeveling dat in de parlemen-
taire toelichting bij het wetsvoorstel wordt geëxpliciteerd dat bepaalde nader genoemde 
situaties in beginsel worden gesauveerd.1332 Dit kan als volgt worden geformuleerd:

‘Voor de toepassing van art. 20a lid 3 Wet VPB 169 wordt een kwalificerende belangenwij-
ziging als bedoeld in het eerste lid van art. 20a Wet VPB 1969 in beginsel geacht niet in 
overwegende mate te zijn gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige, 
voor zover:
a. De wijziging voortvloeit uit een overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht 
of een daarmee vergelijkbare overgang,1333 of
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 van artikel 20a van de wet, reeds als een met het verlieslichaam verbonden lichaam 
of natuurlijk persoon was aan te merken, of
c. 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 uit-
gaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden aangemerkt.

In dergelijke situaties kan een verkrijger van een belang doorgaans relatief eenvoudig aan-
nemelijk maken dat de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate is 
gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige. Indien zich in een van de 
genoemde situaties bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de inspecteur desal-
niettemin van mening is dat de kwalificerende belangenwijziging in overwegende mate is 
gericht op het benutten van de verliezen van de belastingplichtige, kan de inspecteur het 
beroep op de tegenbewijsmogelijkheid van het derde lid weigeren.’

De concernuitzonderingsbepaling van (thans) art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 is 
hierbij in onderdeel b opgenomen. De tekst van deze concernuitzonderingsbepaling wijkt 
af van de huidige tekst van art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969, omdat beoogd is 
deze bepaling nader te verduidelijken gegeven de door mij geconstateerde onduidelijk-
heid ten aanzien van de huidige concernuitzonderingsbepaling.1334 In paragraaf 5.3.4.2 
heb ik geconcludeerd dat ik de uitleg van de concernuitzonderingsbepaling door de staats-
secretaris van Financiën naar aanleiding van HR 22 september 2006, nr. 42.444, NTFR 
2006/1345, V-N 2006/49.16, BNB 2007/27 te beperkt vind.1335 De staatssecretaris vindt dat 
op basis van dit arrest steeds gekeken dient te worden naar de tophoudstervennootschap 
in het concern, hetgeen tot onbillijke situaties kan leiden. Indien wordt aangesloten bij 
het begrip verbonden lichaam of natuurlijk persoon ex art. 10a, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 
wordt de concernuitzonderingsbepaling op een meer evenredige wijze vormgegeven. Dit 
geldt a fortiori nu de inspecteur de mogelijkheid blijft houden om ook in dergelijke situ-
aties de verliesverrekening te weigeren, indien niet aannemelijk kan worden gemaakt dat 
de kwalificerende belangenwijziging niet in overwegende mate gericht is op het benutten 
van de verliezen van de belastingplichtige.

In het voorgestelde tweede lid is het identiteitscriterium opgenomen. Hiermee wordt 
beoogd mijn conclusies ten aanzien van de bruikbaarheid van het identiteitscriterium van 

1332 Overigens zouden deze nader genoemde situaties ook kunnen worden opgenomen in een nadere 
regeling, waarvoor het delegatiekader is gecreëerd in het zesde lid.

1333 Met de toevoeging ‘of een daarmee vergelijkbare overgang’ wordt bewerkstelligd dat een kwalifi-
cerende belangenwijziging in het kader van bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding 
tevens wordt gesauveerd.

1334 Zie bijvoorbeeld D.R. Post, ‘Aanzet tot een nieuwe concernuitzonderingsbepaling van art. 20a Wet 
VPB 1969: Nog één keer HR 22 september 2006’, MBB 2009 nr. 9, p. 330-335.

1335 Zie onderdeel 3.2 van het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, BNB 2008/
176.
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BNB 2010/214 te codificeren. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een ver-
lies, indien de identiteit van de onderneming in het winstjaar en de tussenliggende peri-
ode tussen het verliesjaar en het winstjaar niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het 
verliesjaar. Deze bepaling bewerkstelligt dat de identiteit van de onderneming niet 
wezenlijk mag wijzigen om de verliezen voor een kwalificerende belangenwijziging als-
nog verrekenbaar te laten zijn. In mijn optiek is het als gevolg van het gebruik van het 
identiteitscriterium van BNB 2010/214 niet noodzakelijk om daarnaast rekening te hou-
den met de directe-samenhang-jurisprudentie, op grond waarvan in samenhang met de 
kwalificerende belangenwijziging nieuw opgestarte werkzaamheden in beginsel worden 
geëlimineerd voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Bij het opstarten van nieuwe 
werkzaamheden, al dan niet in combinatie met het staken van andere werkzaamheden 
zal immers doorgaans sprake zijn van een wezenlijke wijziging van de identiteit van de 
onderneming. Indien geen sprake is van een wezenlijke wijziging van de identiteit, 
bestaat er ook geen fundamenteel bezwaar om de verliesverrekening te beperken.
Een belangrijk gevolg van de aansluiting bij het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is 
dat in beginsel geen andersoortige activiteiten/werkzaamheden door de belastingplich-
tige mogen worden opgestart, tenzij deze activiteiten/werkzaamheden niet leiden tot een 
wezenlijke wijziging van de identiteit van de onderneming. Hiermee wordt naar mijn 
mening – beter dan onder het huidige art. 20a Wet VPB 1969 (zie paragraaf 5.5.3.2) – 
bewerkstelligd dat ook de aard van de werkzaamheden van belang is bij de toepassing van 
art. 20a Wet VPB 1969.
Zoals ik in paragraaf 7.4.3 heb geconcludeerd zijn wel enige aanpassingen van dit identi-
teitscriterium noodzakelijk om dit criterium specifiek bruikbaar te laten zijn ten behoeve 
van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. In de eerste plaats is hiervóór gecon-
cludeerd dat het identiteitscriterium niet goed bruikbaar is ten aanzien van beleggingsac-
tiviteiten. Dit impliceert dat ofwel een separaat identiteitscriterium voor beleggingsacti-
viteiten dient te worden geïntroduceerd,1336 ofwel dat verliezen uit hoofde van beleg-
gingsactiviteiten expliciet worden uitgesloten van verrekening na een kwalificerende 
belangenwijziging. In paragraaf 7.4.3 heb ik gemotiveerd dat de laatste optie – het niet-
verrekenbaar laten zijn van verliezen uit hoofde van beleggingen – vanuit een economi-
sche invalshoek kan worden verdedigd. Een separaat identiteitscriterium voor beleggin-
gen maakt mijn voorstel ook meer complex. Om deze redenen is een tweede volzin toege-
voegd aan het tweede lid van art. 20a Wet VPB 1969, op grond waarvan de verliezen des-
alniettemin niet verrekenbaar zijn, indien de identiteit van de belastingplichtige in het 
winstjaar en de tussenliggende periode tussen het verliesjaar en het winstjaar weliswaar 
niet wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het verliesjaar, maar de bezittingen van de 
belastingplichtige in een verliesjaar gedurende ten minste negen maanden grotendeels 
bestaan uit beleggingen. In feite betreft dit een voortzetting van de huidige beleggings-
toets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969, zij het dat ik voor de invulling van het 
begrip beleggingen geen wettelijke definitie wil opnemen. Naar mijn mening dient voor 
de invulling van dit begrip zo veel mogelijk te worden aangesloten bij de regels voor de 
vermogensetikettering in de Wet IB 2001.
In de tweede plaats gaat het hierbij om het opnemen van een open omstandighedencata-
logus. Deze open omstandighedencatalogus heb ik opgenomen in de derde volzin van het 
tweede lid. Bij de invulling van deze open omstandigheden is aangesloten bij het beoor-
delingskader zoals geschetst door A-G Niessen bij het arrest BNB 2010/214 op grond waar-
van de aard van het product van de onderneming, het productieproces en goodwillbepa-
lende factoren te allen tijde in de beoordeling dienen te worden betrokken voor de beoor-
deling of de identiteit van de onderneming niet wezenlijk is veranderd. Het open karakter 
van de omstandighedencatalogus blijkt uit de toevoeging van onderdeel d in de derde vol-
zin van het tweede lid op grond waarvan overige relevante factoren die een wezenlijk 
onderdeel van de identiteit vormen, tevens kunnen worden meegewogen, indien daar op 

1336 Mijns inziens zou het hierbij voor de hand liggen om aan te sluiten bij de aard (en mogelijk ook 
de omvang) van desbetreffende beleggingsactiviteiten.
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grond van de feiten en omstandigheden aanleiding toe is. Met deze open omstandigheden-
catalogus beoog ik een consistent beoordelingskader te creëren op basis van een redelijke 
wetsuitleg, waarbij de uitleg van het identiteitscriterium niet per se door belastingplich-
tigen via procedures hoeft te worden afgedwongen.

De tegenbewijsregeling of zakelijkheidstoets is opgenomen in het derde lid. Op grond van 
deze bepaling zijn de verliezen desalniettemin verrekenbaar, indien de verkrijger of de 
verkrijgers van het belang als genoemd in het eerste lid aannemelijk maken dat de wijzi-
ging in het uiteindelijke belang niet in overwegende mate is gericht op het benutten van 
de verliezen van de belastingplichtige.1337 Hiermee wordt mijns inziens voldaan aan een 
van de belangrijkste bezwaren tegen het huidige art. 20a Wet VPB 1969, namelijk dat de 
‘animus compensandi’ niet is vereist. Tegelijkertijd wordt de bewijslast bij de verkrijgers 
van het kwalificerende belang neergelegd, omdat deze immers over de benodigde infor-
matie beschikken, waarom de verkrijging – ondanks de wijziging van de identiteit van de 
onderneming – niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van 
de belastingplichtige. Dit is naar mijn mening een evenwichtige benadering.

Met het voorgestelde vierde lid wordt bewerkstelligd dat over alle elementen van art. 20a 
Wet VPB 1969 zekerheid kan worden verkregen omtrent de toepassing van deze bepaling. 
Het ligt hierbij voor de hand dat een termijn wordt gesteld aan dit verzoek, bijvoorbeeld 
uiterlijk bij het indienen van de aangifte.1338 Het vijfde lid is overgenomen van en identiek 
aan het huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 en ziet op de vrijwillige herwaardering van 
vermogensbestanddelen. Zoals ik hiervoor heb geconcludeerd, is het wenselijk deze 
mogelijkheid te handhaven, omdat daarmee een belangrijke angel uit art. 20a Wet VPB 
1969 wordt gehaald. De vrijwillige herwaardering is tevens in lijn met de bestaande juris-
prudentie op dit gebied (vgl. BNB 1986/201, zie voorts paragraaf 5.6.3). Tot slot is het zesde 
lid de mogelijkheid opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
nadere regels te geven omtrent de nadere uitleg van deze bepaling.

7.5.4 Kwaliteitseisen en knelpunten

In hoofdstuk 4 heb ik twee belangrijke kritiekpunten op het huidige art. 20a Wet VPB 
1969 geuit:
i) art. 20a Wet VPB 1969 is vanuit een civieljuridische invalshoek geen zuivere vorm van 

‘Durchgriff’, en
ii) de ‘animus compensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 ten onrechte 

niet vereist.

Het tweede kritiekpunt is met mijn voorstel voldoende ondervangen met de introductie 
van een tegenbewijsmogelijkheid in het voorgestelde derde lid. Ten aanzien van de 
‘Durchgriff’ heb ik in hoofdstuk 4 opgemerkt dat het zuiverder zou zijn om bij niet-verre-
kenbaarheid van de verliezen deze alsnog in aanmerking te nemen bij de achterliggende 
houders van een belang in het verlieslichaam. Aan dit bezwaar is niet volledig tegemoet-
gekomen. Tegelijkertijd dient te worden bedacht dat in mijn voorstel de huidige liquida-
tieverliesregeling van art. 13d Wet VPB 1969 in stand wordt gelaten. De houders van het 
belang in een verlieslichaam hebben derhalve de keuze om ofwel hun verliezen te gelde 
te maken door verkoop van het belang in het verlieslichaam ofwel (indien art. 20a Wet 
VPB 1969 de verrekenbaarheid van de verliezen zou beletten) over te gaan tot liquidatie 
van het verlieslichaam. Vanuit het civieljuridische begrip Durchgriff bezien, is art. 20a 

1337 Voor de vormgeving van deze zakelijkheidstoets verwijs ik kortheidshalve naar paragraaf 7.4.3.
1338 Strikt noodzakelijk is dit overigens niet. Er kan ook voor worden gekozen om uiterlijk bij het vast-

stellen van de aanslag een beslissing te nemen over de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969. Om 
pragmatische redenen verdient het naar mijn mening de voorkeur om dit moment naar voren te 
halen, ook omdat alle relevante gegevens die voor het beoordelen van art. 20a Wet VPB 1969 van 
belang zijn doorgaans nog voorhanden zijn.
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Wet VPB 1969 weliswaar niet zuiver vormgegeven, in combinatie met de liquidatieverlies-
regeling wordt wel een evenwichtig systeem bereikt.
In hoofdstuk 5 zijn daarnaast in totaal 32 knelpunten van het huidige art. 20a Wet VPB 
1969 gesignaleerd:

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 
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, V-
N 2006/49.16, BNB 2007/27 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).
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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, 
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).
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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).

Wanneer deze knelpunten worden geordend aan de hand van de door mij gestelde kwali-
teitseisen ontstaat het volgende beeld:1339

Voor wat betreft de knelpunten die gerangschikt zijn onder de kwaliteitseis rechtmatig-
heid en verwerkelijking van rechtsbeginselen kan worden opgemerkt dat deze nagenoeg 
allemaal worden weggenomen. Met betrekking tot knelpunt 31 kan worden opgemerkt 
dat deze problematiek in beginsel blijft bestaan bij vervanging van de huidige activiteiten-
toets door het identiteitscriterium. In mijn voorstel wordt deze situatie echter voldoende 
ondervangen door de tegenbewijsmogelijkheid van het derde lid. Knelpunt 32, dat ziet op 
het altijd-ergens-beginsel en de vraag 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, wordt in beginsel niet weggenomen. De vraag is ove-
rigens ook of dit uiteindelijk noodzakelijk zal blijken te zijn, omdat het Hof van Justitie 
zich hier nog niet expliciet over heeft uitgelaten. Ik heb er – mede vanwege deze ondui-
delijkheid – voor gekozen om vooralsnog geen rekening te houden met deze mogelijke 
uitkomst. Daarnaast kan worden opgemerkt dat art. 20a Wet VPB 1969 in samenhang 
dient te worden bezien met de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet VPB 1969, zodat 
in zoverre op grond van beide bepalingen tezamen reeds rekening wordt gehouden met 
het in aanmerking nemen van het verlies bij de achterliggende aandeelhouders, zij het 
slechts bij liquidatie van het verlieslichaam. In combinatie met een aangepaste bepaling 
tegen de handel in verlieslichamen, waarin tevens een zakelijkheidstoets is opgenomen, 
is in zoverre sprake van een evenwichtig systeem.
De meeste knelpunten kunnen onder de kwaliteitseisen doeltreffendheid, doelmatigheid 
en evenredigheid worden geschaard. Deze knelpunten worden nagenoeg allemaal met de 

1339 De cijfers komen overeen met de nummering van de knelpunten zoals hierboven weergegeven.

Kwaliteitseis Knelpunten

Rechtmatigheid en verwerkelijking van 
rechtsbeginselen

3, 24, 30, 31, 32

Doeltreffendheid, doelmatigheid en even-
redigheid

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 28

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 6, 19, 25, 27, 29

Consistentie en begrijpelijkheid 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 26
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introductie van de tegenbewijsmogelijkheid en het identiteitscriterium weggenomen. 
Knelpunten 4 en 28 worden ondervangen met het gewijzigde eerste lid. Ook de knelpun-
ten die vallen onder de kwaliteitseisen uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en consis-
tentie en begrijpelijkheid worden weggenomen op grond van mijn voorstel, met uitzon-
dering van knelpunt 6, dat gaat over de uitleg van het begrip. Zoals vermeld is dit een 
art. 20a Wet VPB 1969 ‘overstijgend’ probleem. Naar mijn mening verdient handhaving 
van dit begrip desalniettemin de voorkeur boven het introduceren van een nieuw begrip 
‘belang’ waarvan op voorhand niet duidelijk is op welke wijze hier invulling aan dient te 
worden gegeven.

Resumerend kan worden gesteld dat nagenoeg alle gesignaleerde knelpunten met mijn 
voorstel worden weggenomen. Dit betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat mijn 
voorstel daarmee automatisch voldoet aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Het is 
immers denkbaar dat met het nieuwe voorstel andere knelpunten worden geïntrodu-
ceerd, waarmee niet (volledig) wordt voldaan aan de genoemde kwaliteitseisen. Desalniet-
temin ben ik van mening dat mijn voorstel voldoet aan de genoemde kwaliteitseisen. De 
kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen staat hierbij 
voorop, een bepaling dient immers te allen tijde rechtmatig te zijn (zie tevens 
paragraaf 1.3.1), terwijl tevens dient te zijn voldaan de eisen van rechtszekerheid, rechts-
gelijkheid en rechtvaardigheid. De invoering van een tegenbewijsmogelijkheid draagt 
hier in grote mate aan bij. Daarmee kan immers te allen tijde een oplossing worden gevon-
den in kennelijk onredelijk uitpakkende situaties. Tegelijkertijd is mijn voorstel doeltref-
fender, doelmatiger en meer evenredig geworden dan het huidige art. 20a Wet VPB 1969. 
Situaties waarbij sprake is van gerichte handel in verliezen worden ondervangen, terwijl 
uitzonderingen mogelijk zijn voor situaties waarbij de belangenwijziging niet overwe-
gende mate is gericht op het benutte van de verliezen van de belastingplichtige. Daarmee 
ontstaat een evenwichtig systeem en wordt overkill vermeden. Het incorporeren van het 
identiteitscriterium leidt tot een bepaling die niet alleen consistent en begrijpelijk is, 
maar ook uitvoerbaar en handhaafbaar. De praktijk kan immers aansluiten bij een 
bestaand in de jurisprudentie ontwikkeld begrip, aangevuld met een consistent beoorde-
lingskader. Aldus ontstaat een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.

7.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk heb ik het huidige art. 20a Wet VPB 1969 beoordeeld aan de door mij 
gekozen kwaliteitseisen om vervolgens tot een algemeen kwaliteitsoordeel te komen. In 
paragraaf 1.3.1 zijn de door mij gekozen kwaliteitseisen aan bod gekomen:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

De kwaliteitseis rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen is dermate fun-
damenteel, dat het niet voldoen aan deze kwaliteitseis per definitie onacceptabel is. 
Art. 20a Wet VPB 1969 dient in zoverre onmiddellijk te worden aangepast. Op basis van 
de in hoofdstuk 5 gesignaleerde 32 knelpunten, scoort het huidige art. 20a Wet VPB 1969 
mijns inziens onvoldoende op deze kwaliteitseis. Met de invoering van art. 20a Wet VPB 
1969 ter vervanging van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 kan worden geconcludeerd dat 
eerstgenoemde bepaling in zoverre doeltreffend is, dat de knelpunten van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969 lijken te zijn opgelost. Tegelijkertijd kan worden afgevraagd of 
art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld voldoende doeltreffend is ten aanzien van ongereali-
seerde verliezen of de activiteitentoets, waarbij kan worden geconcludeerd dat de aard 
van de werkzaamheden niet van belang is. Evenmin is art. 20a Wet VPB 1969 doelmatig 
en evenredig. Dit volgt niet alleen uit het ontbreken van een adequate tegenbewijsrege-
ling, maar tevens uit de meeste van de door mij in hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten 
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die leiden tot een onredelijke en onbillijke uitkomst. Op de kwaliteitseis doeltreffend-
heid, doelmatigheid en evenredigheid scoort het huidige art. 20a Wet VPB 1969 naar mijn 
mening daarmee een onvoldoende. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 lijkt beter te vol-
doen aan de kwaliteitseis uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit volgt naar mijn 
mening onder meer uit een evenwichtige verdeling van de bewijslast. Daarnaast bestaat 
er weliswaar een complexe, maar wel consistente samenloop met de overige bepalingen 
in de Wet VPB 1969. Art. 20a Wet VPB 1969 is niet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk 
en daarmee niet begrijpelijk. Dit volgt niet alleen uit de gedetailleerde vormgeving van 
deze bepaling, maar tevens uit tevens uit de 32 gesignaleerde technische knelpunten. Op 
basis van deze vier genoemde kwaliteitseisen kan worden geconcludeerd dat het huidige 
art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in voldoende mate kan doorstaan. De 
tekortkomingen die in paragraaf 7.2.1 en in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan 
bod zijn gekomen, zijn in mijn optiek dusdanig fundamenteel en wegen dusdanig zwaar, 
dat ik niet anders kan concluderen dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk 
dient te worden aangepast.
In paragraaf 7.3 is stilgestaan bij de bruikbare elementen van de buitenlandse bepalingen 
tegen de handel in verlieslichamen, zoals deze tevens aan bod zijn gekomen in 
hoofdstuk 6. Uit dit hoofdstuk volgen de volgende belangrijke conclusies:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het 

belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging van meer dan 50%. In mijn 
optiek verdient het aanbeveling hierbij aan te sluiten.

• Tien van de twaalf landen kennen een vorm van activiteitentoets, waarbij sprake is van 
een open norm, die in voorkomende gevallen is aangevuld met nadere richtlijnen van 
de wetgever, het Ministerie van Financiën of de fiscus.

• Een pro-rata-partebenadering voor wijzigingen in het belang die kleiner zijn dan 100% 
dient om pragmatische gronden te worden afgewezen.

• Vele van de onderzochte landen hebben regeling getroffen ten aanzien van de behan-
deling van binnenjaarse verliesverrekening in het jaar van de belangenwijziging.

• Uitzonderingen ten aanzien van de aandeelhouderstoets dienen te blijven bestaan.
• De regeling voor herwaardering van vermogensbestanddelen zoals opgenomen in het 

huidige art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 dient in beginsel te blijven bestaan. Slechts drie 
landen kennen een soortgelijke of minder vergaande maatregel.

Al deze elementen komen terug in mijn voorstel een gewijzigd art. 20a Wet VPB 1969. In 
paragraaf 7.4 is stilgestaan bij de voor- en nadelen van het gebruik van een open norm in 
een bepaling tegen de handel in verlieslichamen. Hierbij is tevens onderzocht of en in 
welke mate enkele bestaande open normen bruikbaar zouden kunnen zijn ten behoeve 
van een herzien art. 20a Wet VPB 1969:
• misbruik van recht op basis van de fundamentele vrijheden;
• de zakelijkheidstoets van art. 15, lid 1, onderdeel a, Fusierichtlijn;
• de zakelijkheidstoets van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969;
• de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969;
• het identiteitscriterium van BNB 2010/214.

Als tegenbewijsregeling in art. 20a Wet VPB 1969 lijken de zakelijkheidstoets van de 
Fusierichtlijn en de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 – zij het met enige 
aanpassingen – het meest bruikbaar. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een tegenbewijs-
regeling gebaseerd op de zakelijkheidstoets van art. 20, lid 5, Wet VPB 1969 op te nemen. 
Ook het identiteitscriterium van BNB 2010/214 is bruikbaar ter vervanging van de huidige 
activiteitentoets van art. 20a, lid 4, onderdelen a en b, Wet VPB 1969. Om de rechtszeker-
heid te waarborgen is het hierbij noodzakelijk dat een open omstandighedencatalogus 
wordt geïntroduceerd, waarbij het beoordelingskader uit de conclusie van A-G Niessen bij 
BNB 2010/214 als uitgangspunt dient. Dit betekent dat de vraag of de identiteit van een 
onderneming wezenlijk hetzelfde is gebleven steeds beoordeeld dient te worden aan de 
hand van de volgende factoren:
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• de aard van het product van de onderneming;
• het productieproces;
• goodwillbepalende factoren, zoals klantenkring, bijzondere vestigingsplaats of 

inkoopkanalen;
• overige relevante factoren.

Met de vervanging van de huidige activiteitentoets door het identiteitscriterium wordt 
een andere, niet noodzakelijkerwijs kwantitatieve invulling gegeven aan de activiteiten-
toets, die in beter aansluit bij de economische werkelijkheid.
In dit hoofdstuk is tevens stilgestaan bij twee eerdere voorstellen ter verbetering of ver-
vanging van art. 20a Wet VPB 1969. In de eerste plaats het voorstel van Stevens om de 
liquidatieverliesregeling af te schaffen onder gelijktijdige afschaffing van art. 20a Wet 
VPB 1969. Geconcludeerd kan worden dat nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit 
voorstel wenselijk is, met name ten aanzien van de budgettaire aspecten ervan. Hierbij 
dient tevens rekening te worden gehouden met de EU-rechtelijke beperkingen van dit 
voorstel, aangezien op basis van het arrest Marks & Spencer II afschaffing van de liquida-
tieverliesregeling ten aanzien deelnemingen uit EU-lidstaten niet mogelijk lijkt. In de 
tweede plaats het voorstel van Heithuis voor een sterk vereenvoudigd art. 20a Wet VPB 
1969. Dit voorstel is een stap in de goede richting, maar gaat naar mijn mening nog niet 
ver genoeg, onder meer omdat een tegenbewijsregeling nog steeds ontbreekt.
Op basis van het vorenstaande is vervolgens een voorstel gedaan voor een herzien art. 20a 
Wet VPB 1969. Met dit voorstel ontstaat niet alleen een eenvoudigere bepaling, het voor-
stel is ook evenwichtiger zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de bepaling. De 32 gesignaleerde knelpunten worden in dit voorstel 
nagenoeg geheel weggenomen, terwijl voorts voldaan is aan de door mij gestelde kwali-
teitseisen. Door het gebruik van een bestaande open norm (het identiteitscriterium van 
BNB 2010/214), aangevuld met een open omstandighedencatalogus op grond waarvan een 
consistent beoordelingskader wordt gecreëerd en de invoering van een tegenbewijsmoge-
lijkheid, ontstaat een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.




