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8 Samenvatting en conclusies

8.1 DE CENTRALE PROBLEEMSTELLING (HOOFDSTUK 1)

In dit onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal:

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

De in de centrale probleemstelling genoemde kwaliteitseisen zijn afkomstig uit de nota 
‘Zicht op wetgeving’. Om deze centrale probleemstelling te beantwoorden, heb ik de vol-
gende deelvragen geformuleerd:
1. Onder welke omstandigheden is sprake van ongewenst gebruik respectievelijk mis-

bruik van verliezen?
2. Hoe ziet de huidige regeling inzake ongewenste handel in verliezen – art. 20a Wet VPB 

1969 – eruit en op welke wijze is deze regeling ingebouwd in het systeem van verlies-
verrekening in de Wet VPB 1969?

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

Uit de centrale probleemstelling volgt dat de toetsing van een bepaling inzake de onge-
wenste handel in verlieslichamen plaatsvindt op basis van bepaalde kwaliteitseisen. Deze 
kwaliteitseisen zijn afkomstig uit het door de wetgever zelf opgestelde beoordelingskader 
in de nota ‘Zicht op wetgeving’:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

In dit onderzoek is tevens een rechtsvergelijkend onderdeel opgenomen, waarbij een ver-
gelijkbare bepaling als art. 20a Wet VPB 1969 in de twaalf hierboven genoemde landen 
onder de loep is genomen. Met dit rechtsvergelijkende onderzoek is beoogd bruikbare 
aanknopingspunten in de desbetreffende buitenlandse regelingen te vinden die benut 
kunnen worden ten behoeve van de Nederlandse bepaling. Met de keuze voor de 
genoemde twaalf landen is een diverse groep landen onderzocht, waarin niet alleen de 
belangrijkste handelspartners van Nederland zijn vertegenwoordigd, maar ook enkele 
grote spelers in de wereldeconomie. Dit geeft een representatief beeld.

8.2 BEGRIPSBEPALING (HOOFDSTUK 2)

Het begrip ‘verlies’ in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969 wordt niet altijd zuiver 
gebruikt. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘verlies’ doorgaans geassocieerd 
met een onderneming en niet met andere bronnen van inkomen. Desalniettemin 
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gebruikt de wetgever vaak het begrip ‘verliesverrekening’ waar inkomensverrekening 
meer op zijn plaats zou zijn. Verliesverrekening en verliescompensatie zijn synoniemen, 
terwijl bij horizontale verliesverrekening strikt genomen geen sprake is van verliesverre-
kening, maar van het vaststellen of salderen van het resultaat over een bepaalde periode.
De vraag of sprake is van ongewenst gebruik of misbruik van verliezen, is afhankelijk van 
het vertrekpunt dat men kiest. Vanuit een belastingplichtige of concern bezien lijkt het 
logisch wanneer men tracht om een vennootschap, waarvan de activiteiten niet succesvol 
zijn gebleken, maar die nog wel beschikt over compensabele verliezen, te verkopen aan 
een derde om zodoende nog enige opbrengst uit de niet-succesvolle activiteiten te kunnen 
halen. Van enig misbruik of ongewenst gebruik is in dit uitgangspunt dan geen sprake. 
Vanuit de fiscale wetgever bezien spelen budgettaire overwegingen een belangrijke rol bij 
het bepalen van de wenselijkheid van een bepaalde regeling. De inbreuk in het systeem 
van de Wet VPB 1969 door de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslicha-
men is door de wetgever gemotiveerd met het argument dat deze maatregel noodzakelijk 
was om misbruik van handel in verliezen te beteugelen. Nadien is het begrip ‘misbruik’ 
door de wetgever afgezwakt tot ‘ongewenst gebruik’.

8.3 VERLIESCOMPENSATIE IN DE WET VPB 1969 (HOOFDSTUK 3)

In hoofdstuk 3 is het juridische kader van verliesverrekening in de Wet VPB 1969 
geschetst. Hierbij is stilgestaan bij de wettelijke ontstaansgeschiedenis van verliescom-
pensatie voor lichamen in de Nederlandse belastingwetgeving, de ratio en economische 
aspecten van verliescompensatie en zijn daarnaast enige alternatieve methoden van ver-
liescompensatie besproken. Tevens is ingegaan op de positiefrechtelijke aspecten van 
hoofdstuk IV van de Wet VPB 1969 (Verrekening van verliezen).
Vanuit een zeker gevoel van rechtvaardigheid kan gesteld worden dat verliezen in 
dezelfde mate als winsten bepalend zouden moeten zijn voor het fiscale resultaat van de 
onderneming gedurende de gehele levensduur van de onderneming. Een verlies is immers 
niets anders dan een winst in negatieve (lees: algebraïsche) zin. Vanuit die gedachte lijkt 
het niet meer dan logisch dat verliezen onbeperkt verrekenbaar zijn met positieve resul-
taten van een onderneming ter voorkoming van (economisch) dubbele belastingheffing. 
Elke inbreuk op deze grondgedachte roept dan ook een zeker gevoel van onrechtvaardig-
heid op, maar kan ook de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Anderzijds 
kan niet worden ontkend dat een systeem van belastingheffing doorgaans is gestoeld op 
jaarlijkse heffing. Bezien vanuit het systeem van jaarlijkse heffing is het verrekenen van 
een verlies niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming van de wetgever, met 
behulp waarvan een verlies draaglijker kan worden gemaakt. Vanuit deze invalshoek kan 
de vraag gesteld worden of er überhaupt wel verrekening van verliezen mogelijk zou moe-
ten zijn. Na een beschrijving van geschiedenis en achtergrond van verliescompensatie is 
geconstateerd dat diverse argumenten ten grondslag hebben gelegen aan het invoeren 
van een al dan niet beperkte termijn van achterwaartse en voorwaartse verliesverreke-
ning:
• Heffingssystematiek: bij een belastingheffing op grond van uitdelingen van de winst, 

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

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

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

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

• Politieke compromissen (vgl. het afschaffen van de onbelaste reserve en de verruiming 
van de termijn voor voorwaartse verliescompensatie in 1950).
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• Billijkheid: het gevoel van onrechtvaardigheid ten aanzien van belastingplichtigen 
met een sterk wisselend inkomen ten opzichte van belastingplichtigen met een gelijk-
matig inkomen.

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

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

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

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

Ondanks deze (deels fiscaal-economische) motieven voor een beperkte termijn van verlies-
compensatie kan niet worden ontkend dat verliescompensatie naar zijn aard voortvloeit 
uit de totaalwinstgedachte. Daarmee zou de termijn voor voorwaartse verliescompensatie 
in beginsel onbeperkt moeten zijn. Ook vanuit een economische invalshoek (vgl. het 
onderzoek van Domar en Musgrave in het Quarterly Journal of Economics (Vol. LVIII) van mei 
1944) kan steun worden gevonden voor deze opvatting, omdat een beperkte termijn van 
verliescompensatie in beginsel kan leiden tot minder risicovolle beleggingen of investe-
ringen. Ten aanzien van achterwaartse verliesverrekening is de heersende leer dat op enig 
moment de boeken dienen te worden afgesloten, mede om een stabiele belastingop-
brengst te kunnen realiseren.

Verliezen zijn op grond van het klassieke stelsel van de Wet VPB 1969 in beginsel subject-
gebonden en daarmee ‘verknocht’ aan de belastingplichtige. Desalniettemin lijkt er geen 
eenduidig en fundamenteel principe aan de Wet VPB 1969 ten grondslag te liggen. Daar-
mee kan ook de subjectgebonden benadering van verliezen ter discussie worden gesteld. 
Anderzijds kan worden opgemerkt dat het niet meer dan logisch en praktisch is dat ver-
liezen het rechtssubject volgen. Op diverse plaatsen in de literatuur is gepleit voor een 
objectgebonden benadering van verliezen. Hierbij zijn diverse varianten aan de orde geko-
men, van het koppelen van verliezen aan de onderneming tot het koppelen van verliezen 
aan bepaalde activa/passiva. Deze objectgebonden benadering voor verliezen heeft voor 
bepaalde situaties een wettelijke basis gekregen bij fiscaal geruisloze reorganisaties. Hoe-
wel bij dergelijke reorganisaties als uitgangspunt het beginsel van de fiscale indeplaatstre-
ding geldt, geldt deze fiscale indeplaatstreding niet ten aanzien van de compensabele ver-
liezen. Desalniettemin heeft de wetgever gemeend dat verliezen in voorkomende gevallen 
kunnen overgaan naar een andere belastingplichtige. Hierbij dient echter winstsplitsing 
te worden toegepast. Een negatieve winstbelasting lijkt het meest verregaande alternatief 
voor verliescompensatie. Een negatieve winstbelasting heeft een aantal voordelen:
– de formeelrechtelijke bepalingen omtrent de vaststelling van verliezen kunnen aan-

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

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

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

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

De praktische en budgettaire bezwaren van een negatieve winstbelasting lijken echter te 
groot, zodat invoering van een negatieve winstbelasting niet voor de hand ligt. Het ver-
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dient echter aanbeveling nadere studie te doen naar (on)mogelijkheden van een negatieve 
winstbelasting.

8.4 GESCHIEDENIS,  RATIO EN STRUCTUUR VAN ART. 20A WET VPB 
1969 (HOOFDSTUK 4)

In dit hoofdstuk is ingegaan op de geschiedenis, ratio en structuur van art. 20a Wet VPB 
1969. Hierbij is tevens ingegaan op de relatie tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het civiel-
rechtelijke begrip ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’.
De handel in verlieslichamen lijkt in Nederland een aanvang te hebben genomen in de 
periode waarin Nederlandse bezittingen van cultuurmaatschappijen door Indonesië wer-
den genationaliseerd en een groot aanbod aan lege vennootschappen met fiscaal verre-
kenbare verliezen ontstond. Parallel aan de strijd tegen de handel in verlieslichamen vol-
trok zich de strijd van de fiscus tegen overheveling van winstcapaciteit van de ene ven-
nootschap naar de andere. Pogingen van de Nederlandse fiscus om de handel in 
verlieslichamen te bestrijden met het leerstuk van de richtige heffing, strandden bij de 
Hoge Raad (HR 31 december 1958, nr. 13.747, BNB 1959/64). Daarmee was een wettelijke 
basis noodzakelijk die per 1 januari 1970 is gekomen met de invoering van art. 20, lid 5, 
(oud) Wet VPB 1969. In de praktijk bleek deze bepaling echter niet voldoende effectief. De 
belangrijkste knelpunten van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 waren de volgende:
1. 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. Art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB 1969 was niet van toepassing in de situatie dat de belas-

tingplichtige een materiële onderneming had gedreven die verlieslijdend was en door 
hem nog niet was gestaakt, maar in een afgeslankte vorm werd voortgezet (duurzame 
inkrimping). Hierbij konden tevens nieuwe beleggingsactiviteiten worden opgestart.

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

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

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

Vanuit een civielrechtelijke invalshoek bezien, wordt het doorkijken naar de achterlig-
gende aandeelhouders ‘Durchgriff’ of ‘piercing the corporate veil’ genoemd. De juridische 
huls van de vennootschap of rechtspersoonlijkheid wordt hierbij weggedacht voor doel-
einden van aansprakelijkheid. In haar dissertatie (Piercing the Corporate Veil, Kluwer Law 
International, 2007) betoogt Vandekerckhove dat bij ‘Durchgriff’ twee juridische uit-
gangspunten terzijde worden geschoven. In de eerste plaats het uitgangspunt dat een ven-
nootschap rechtspersoonlijkheid bezit die onafhankelijk is van de aandeelhouders. In de 
tweede plaats het uitgangspunt dat aandeelhouders en bestuurders niet aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de vennootschap. De achterliggende gedachte of noodzaak van ‘pier-
cing the corporate veil’ in het civiele recht lijkt steeds te zijn dat toepassing van het ter 
zake doende geldende recht niet leidt tot een redelijke en billijke uitkomst, waardoor het 
noodzakelijk is om de rechtspersoonlijkheid van een vennootschap terzijde te stellen. Het 
concept van Durchgriff of ‘piercing the corporate veil’ is ook in de fiscale doctrine door-
gedrongen. Art. 20a Wet VPB 1969 is daar een voorbeeld van. Doorgaans wordt hierbij niet 
voldoende in ogenschouw genomen dat ook de Durchgriff zijn grondslag vindt in het 
civiele recht. Weliswaar betreft het een uitzondering in het civiele recht, waarbij onder 
bijzondere omstandigheden wordt doorgekeken naar de achterliggende aandeelhouders, 
maar dat neemt niet weg dat ook in het civiele recht een dergelijke uitzondering op de 
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hoofdregel onder bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het bestrijden van mis-
bruik) kennelijk gerechtvaardigd is. Het omstreden karakter van art. 20a Wet VPB 1969 
volgt daarmee veel meer uit de inbreuk van deze bepaling op het wettelijke systeem van 
de Wet VPB 1969 dat gebaseerd is op het totaalwinstbeginsel dan uit het civieljuridische 
concept van de Durchgriff. Op grond van de vereenzelvigingsgedachte of de doorbraak 
van de juridische zelfstandigheid van het verlieslichaam zou men verwachten dat de com-
pensabele verliezen zouden moeten achterblijven bij de achterliggende aandeelhouders 
in plaats van dat deze verloren gaan. Vanuit de Durchgriff bezien is het verloren gaan van 
de verliezen op grond van art. 20a Wet VPB 1969 een onzuivere benadering.

Een bepaling tegen de handel in verlieslichamen heeft steeds tot felle kritiek geleid in de 
literatuur. De kritiek uit zich met name op de fundamentele inbreuk op het wettelijke 
systeem van de Wet VPB 1969 en het totaalwinstbeginsel. Achterliggende belanghebben-
den bij een verlieslichaam zouden hierbij irrelevant moeten zijn voor de vraag of verlie-
zen al dan niet verrekenbaar zijn dan wel blijven. J.F.M. Giele (‘Het overlaten van winst 
aan een verlies-n.v.’, WFR 1968/2) heeft terecht geconstateerd dat voor de beoordeling van 
art. 20a Wet VPB 1969 van belang is welk vertrekpunt men kiest. Indien de vergelijking 
met een IB-ondernemer wordt gemaakt, kan worden betoogd dat verliezen in de vennoot-
schapsbelasting, evenals in de inkomstenbelasting, ook niet kunnen worden overgedra-
gen. Hoewel er wel iets voor dit standpunt valt te zeggen, behoeft het eveneens geen 
betoog dat de structuur van de vennootschapsbelasting nu eenmaal met zich meebrengt 
dat verlieslichamen kunnen worden overgedragen aan nieuwe aandeelhouders. Daar-
naast kan vanuit de zijde van de fiscus begrip worden opgebracht dat een dam wordt opge-
worpen tegen het benutten van compensabele verliezen van lege vennootschappen. De 
wetgever dient bij de invoering van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen der-
halve een zorgvuldige afweging te maken tussen alle relevante belangen, zoals theoreti-
sche zuiverheid en budgettaire belangen.

Het oorspronkelijk voorgestelde art. 20a Wet VPB 1969 bevatte vele onduidelijkheden, 
zodat dit voorstel uiteindelijk is aangepast. Niet altijd is duidelijk of en in welke mate 
bepaalde delen uit de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel nog 
doorwerken naar de uiteindelijk ingevoerde bepaling. Het uiteindelijk ingevoerde art. 20a 
Wet VPB 1969 bevat een gelaagde structuur. Het uitgangspunt is de aandeelhouderstoets 
van art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969. De verliezen zijn niet langer voorwaarts verrekenbaar 
indien zich een wijziging van het uiteindelijke belang in belangrijke mate (dat wil zeggen: 
voor 30% of meer) voordoet. Een pro-rata-partebenadering op grond waarvan slechts een 
gedeelte van het verlies corresponderend aan de wijziging van het belang zou komen te 
vervallen, is door de wetgever afgewezen. Uit pragmatisch oogpunt lijkt dit terecht. Indien 
sprake is van een kwalificerende belangenwijziging dient vervolgens te worden beoor-
deeld of mogelijk een uitzondering op de aandeelhouderstoets van toepassing is, als 
gevolg van een verkrijging krachtens huwelijksvermogensrecht of krachtens erfrecht, 
door toepassing van de concernuitzonderingsbepaling of indien het de belastingplichtige 
niet bekend is of had kunnen zijn dat het uiteindelijke belang in de belastingplichtige is 
gewijzigd (mits deze wijziging niet uitgaat boven hetgeen als gebruikelijk kan worden 
aangemerkt). Een verlies komt niet te vervallen wanneer de belastingplichtige kan vol-
doen aan zowel de beleggingstoets als de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De beleg-
gingstoets is opgenomen in art. 20a, lid 4, aanhef, Wet VPB 1969 en bepaalt dat indien de 
bezittingen van een belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet groten-
deels bestonden uit beleggingen, dit verlies in beginsel niet komt te vervallen, mits tevens 
is voldaan aan de activiteiten- en inkrimpingstoetsen. De activiteitentoets is opgenomen 
in art. 20a, lid 4, onderdeel a, Wet VPB 1969 en bepaalt dat, direct voorafgaande aan de 
wijziging de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden van de belastingplichtige niet 
mag zijn afgenomen tot minder dan 30% van de gezamenlijke omvang van de werkzaam-
heden bij het begin van het oudste verliesjaar. De inkrimpingstoets van art. 20a, lid 4, 
onderdeel b, Wet VPB 1969 bepaalt in aanvulling op deze activiteitentoets dat ten tijde 
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van de wijziging van het belang in belangrijke mate niet het voornemen mag bestaan om 
de gezamenlijke omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een 
periode van drie jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30% van de gezamenlijke 
omvang van de werkzaamheden in het oudste verliesjaar.

Voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 is niet van belang of een bepaalde wijziging 
in het uiteindelijke belang (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de ver-
liezen van de belastingplichtige dan wel of sprake is van misbruik. Met andere woorden: 
de ‘animus compensandi’ is voor de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 niet vereist. Dit 
is één van de belangrijkste gebreken van art. 20a Wet VPB 1969. De toepassing van art. 20a 
Wet VPB 1969 kan daarmee in voorkomende gevallen tot overkill leiden. Enerzijds kan 
worden opgemerkt dat overkill nu eenmaal volgt uit een antimisbruikmaatregel; de wet-
gever kan niet alle situaties ondervangen en moet dit ook niet willen. Anderzijds valt niet 
in te zien waarom art. 20a Wet VPB 1969 niet voorziet in de mogelijkheid van tegenbewijs.

8.5 POSITIEFRECHTELIJKE ANALYSE VAN ART. 20A WET VPB 1969 
(HOOFDSTUK 5)

In hoofdstuk 5 zijn de positiefrechtelijke aspecten van art. 20a Wet VPB 1969 aan bod 
gekomen. Hierbij is stilgestaan bij de diverse binnenlands en buitenlands belastingplich-
tigen voor de vennootschapsbelasting op wie art. 20a Wet VPB 1969 van toepassing is. Ver-
volgens is nader ingegaan op de aandeelhouderstoets en de mogelijke uitzonderingen op 
deze aandeelhouderstoets. Hierna zijn de beleggingstoets van art. 20a, lid 4, aanhef, Wet 
VPB 1969 en de activiteiten- en inkrimpingstoetsen van art. 20, lid 4, onderdelen a en b, 
Wet VPB 1969 aan bod gekomen, waarna is ingegaan op de overige aspecten van art. 20a 
Wet VPB 1969, zoals de achterwaartse verliesverrekening, de behandeling van latente ver-
liezen en winsten en de formele aspecten van art. 20a Wet VPB 1969. Tot slot ben ik inge-
gaan op de wisselwerking tussen art. 20a Wet VPB 1969 en het Europese recht gevolgd 
door de relatie tussen het leerstuk van fraus legis en art. 20a Wet VPB 1969. Het voren-
staande heeft geleid tot een uitgebreide analyse van de diverse fiscaaltechnische facetten 
van art. 20a Wet VPB 1969. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de constatering van 32 knel-
punten in de huidige regeling:

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.
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.

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.

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

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.

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.

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.
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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.

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.

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

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.
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.

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.

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

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.

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.

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.

Knelpunten ten aanzien van de activiteiten- en 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.

19. Er kan onduidelijkheid bestaan over de praktische toepassing en uitwerking van de 
activiteitentoets.

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.

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

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.
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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.

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.
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.

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

Deze knelpunten zouden door de wetgever op een adequate wijze moeten worden aange-
pakt, zodat art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de in dit onderzoek gestelde toetsingska-
ders.

8.6 RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK IN 12 LANDEN 
(HOOFDSTUK 6)

Hoofdstuk 6 bevat het rechtsvergelijkende onderdeel van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
is achtereenvolgens de ‘Change-of-Control’-wetgeving (‘CoC-wetgeving’) in de volgende 
landen aan de orde gekomen:
• België;
• Frankrijk;
• Ierland;
• het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië;
• Oostenrijk;
• Duitsland;
• Japan;
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• China;
• India;
• Australië;
• Canada;
• de Verenigde Staten.

Hoewel elk land voor zijn eigen invulling van de CoC-wetgeving heeft gekozen, is een 
zekere mate van uniformiteit te onderkennen. Deze uniformiteit uit zich op diverse fron-
ten:
• de ratio van de bepaling;
• de invulling van een kwalificerende aandeelhouderswijziging;
• de invulling van de ‘voortzetting van de onderneming’-eis;

De ratio van de desbetreffende CoC-bepaling lijkt in nagenoeg alle gevallen te zijn gelegen 
in de wens om misbruik van handel in verlieslichamen te bestrijden. Uitzonderingen zijn 
Duitsland, de Verenigde Staten en India waar de regeling een budgettaire achtergrond 
heeft.
Geen van de onderzochte landen kent – evenals de Nederlandse regeling van art. 20a Wet 
VPB 1969 – een tegenbewijsmogelijkheid, waarbij de belastingplichtige in de gelegenheid 
wordt gesteld om aan te tonen dat de verkrijging van het kwalificerend belang in het ver-
lieslichaam niet (in overwegende mate) is gericht op het verkrijgen van de desbetreffende 
verliezen. De ‘animus compensandi’ is dus bij de bepaling in deze twaalf landen ook niet 
vereist.
De conclusie ten aanzien van de uniformiteit van de regeling wordt gerechtvaardigd wan-
neer onderstaande tabel wordt bezien waarin de belangrijkste elementen van de CoC-wet-
geving van de twaalf onderzochte landen is opgenomen:

Landen CoC-bepa-
ling 
sinds:a

Aandeelhouders-
toets

Activiteitentoets Uitzonderingen / 
bijzonderheden

België 1997 > 50% van de con-
trole

Wijziging voldoet 
aan rechtmatige of 
financiële behoef-
ten

– Intra-groepover-
drachten (‘con-
trole’)
– Ondernemingen 
in moeilijkheden

Frankrijk 1986 – Geen substantiële 
wijziging van de 
activiteiten

Ierland 1976 > 50% geplaatst 
kapitaal

– No major change 
in the conduct or 
nature of trade
– No revival of 
small or negligible 
scale of activities 
in a trade

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht
– Intra-groepover-
drachten (75%)

Verenigd 
Konink-
rijk

1970 > 50% geplaatst 
kapitaal

– No major change 
in the conduct or 
nature of trade
– No revival of 
small or negligible 
scale of activities 
in a trade

Verkrijgingen uit 
hoofde van schen-
king, erfrecht
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Oosten-
rijk

1988 > 75% geplaatst 
kapitaal

Änderung der 
Identität des Steu-
erpflichtigen 
infolge einer 
wesentlichen 
Änderung der 
organisatorischen 
und wirtschaftli-
chen Struktur

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht
– Sanering
– Verliezen in 
stand tot bedrag 
aanwezige stille 
reserves

Duitsland 1990 > 25% < 50% (pro-
rata)
> 50% (volledig)

– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht
– Konzernklausel 
voor intra-groep-
overdrachten 
(100%)
– Verliezen in 
stand tot bedrag 
aanwezige stille 
reserves

Japan 2006 > 50% geplaatst 
kapitaal

Onder andere:
– Zelfde onderne-
mingsactiviteiten
– Leningen/kapi-
taal groter dan vijf 
maal de omvang 
van de gestaakte 
ondernemingsacti-
viteiten

Vijfjaarstoetsperi-
ode

China 1994 > 75% geplaatst 
kapitaal

Reële operationele 
activiteiten

– Alleen gefacili-
eerde reorganisa-
ties
– Meldingsplicht 
bij wijziging activi-
teiten

India 1961 > 49% stemrechten – Overlijden van een 
aandeelhouder, 
schenking

Australië 1964 > 50% stemrech-
ten, dividenden, 
uitdelingen

‘Identical busi-
ness’

– Beursgenoteerde 
bedrijven
– Verkrijgingen 
uit hoofde van 
schenking, erf-
recht

Canada 1981 > 50% van de con-
trole

‘Similar business’, 
inclusief redelijke 
winstverwachting

Landen CoC-bepa-
ling 
sinds:a

Aandeelhouders-
toets

Activiteitentoets Uitzonderingen / 
bijzonderheden
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De CoC-wetgeving van elk onderzocht land kent zijn eigen aandeelhoudertoets op grond 
waarvan een ‘change of ownership’ wordt geconstateerd, die leidt tot toepassing van de 
desbetreffende regeling. Deze aandeelhoudertoets grijpt soms aan bij het boekhoudkun-
dige begrip zeggenschap of ‘controle’ (bijv. België, Canada), terwijl in andere gevallen de 
nadruk ligt op het belang dat de desbetreffende verkrijger verwerft (Duitsland). Het is las-
tig om uit deze aandeelhouderstoetsen voor de Nederlandse regeling bruikbare elemen-
ten te destilleren. De reden hiervoor is tweeërlei:
1. De aandeelhouderstoets dient te worden geplaatst binnen de context van de nationale 

regeling. De Canadese wetgeving stelt bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat een aandeelhou-
derswijziging niet noodzakelijkerwijs leidt tot toepassing van de regeling, omdat van 
belang is of de zeggenschap wordt verkregen. In andere landen ligt de nadruk veel 
meer op de verkrijger van het belang (Duitsland) en de vraag of deze verkrijger (al dan 
niet tezamen met verbonden personen) een voor de toepassing van de desbetreffende 
regeling kwalificerend belang verkrijgt.

2. Voor de Nederlandse regeling van art. 20a Wet VPB 1969 dient geen separaat begrip 
‘belang’ te worden geïntroduceerd. Dit maakt de regeling nog gecompliceerder dan hij 
thans al is en komt de rechtszekerheid niet ten goede. Ook vanuit een oogpunt van 
consistentie en eenvoud van wetgeving ligt een separate invulling van het begrip 
belang niet voor de hand. Weliswaar kleven aan het huidige begrip belang in de Wet 
VPB 1969 zoals dit voorkomt in art. 10a, lid 4, Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969 
nog vele onduidelijkheden, het creëren van een nieuw begrip ‘belang’ of ‘controle’ lost 
dit probleem niet op.

Uit de CoC-wetgeving van de onderzochte twaalf landen kunnen de volgende bruikbare 
elementen worden gehaald:
• Nagenoeg alle onderzochte landen sluiten voor een kwalificerende wijziging van het 

belang respectievelijk de controle aan bij een wijziging van meer dan 50% (in sommige 
gevallen zelfs 75% of meer), al dan niet per (groep van) verkrijger(s). Het verdient aan-
beveling 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 ervoor te worden gezorgd, dat de open norm praktisch 

Ver-
enigde 
Staten

1954 > 50% van het 
belang, in beginsel 
alleen 5% aandeel-
houders van 
belang
–Temporisering 
van de verliezen 
op basis van de 
overdrachtsprijs 
vermenigvuldigd 
met long-term 
exempt tax bond 
rate

Continuity of busi-
ness-enterprise

– Verkrijgingen uit 
hoofde van schen-
king, erfrecht, 
aandelenoptie-
plannen
– Rapporterings-
verplichting IRS

a Inclusief de eventuele rechtsvoorgangers van deze bepaling.

Landen CoC-bepa-
ling 
sinds:a

Aandeelhouders-
toets

Activiteitentoets Uitzonderingen / 
bijzonderheden
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gezien uitvoerbaar en handhaafbaar is en niet leidt tot rechtsonzekerheid. Voorts dient 
een afweging te worden gemaakt tussen een specifiek voor art. 20a Wet VPB 1969 ont-
wikkelde norm versus een reeds bestaande en tevens bruikbare norm.

• 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 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 huidige 
regeling zoals opgenomen in 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.

Deze bruikbare elementen zijn meegenomen in mijn voorstel voor een herzien art. 20a 
Wet VPB 1969 in hoofdstuk 7.

8.7 NAAR EEN EVENWICHTIGE BEPALING TEGEN DE HANDEL IN 
VERLIESLICHAMEN (HOOFDSTUK 7)

Hoofdstuk 7 is het hart van dit onderzoek. In dit hoofdstuk is het huidige art. 20a Wet VPB 
1969 beoordeeld aan de hand van de gekozen kwaliteitseisen om vervolgens tot een alge-
meen kwaliteitsoordeel over deze bepaling te komen. De gekozen kwaliteitseisen zijn:
• rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
• doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid;
• uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• consistentie en begrijpelijkheid.

Wanneer de 32 in hoofdstuk 5 gesignaleerde knelpunten worden geordend aan de hand 
van deze kwaliteitseisen ontstaat het volgende beeld:

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 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. Tegelij-
kertijd kan worden afgevraagd of art. 20a Wet VPB 1969 bijvoorbeeld voldoende doeltref-
fend is ten aanzien van ongerealiseerde verliezen of de activiteitentoets, waarbij kan wor-
den geconcludeerd dat de aard van de werkzaamheden niet van belang is. Evenmin is 

Kwaliteitseis Knelpunten

Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechts-
beginselen

3, 24, 30, 31, 32

Doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredig-
heid

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

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

Begrijpelijkheid en consistentie 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 26.
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art. 20a Wet VPB 1969 doelmatig en evenredig. Dit volgt niet alleen uit het ontbreken van 
een adequate tegenbewijsregeling, maar tevens uit de meeste van de in hoofdstuk 5 gesig-
naleerde knelpunten die leiden tot een onredelijke en onbillijke uitkomst. Op de kwali-
teitseis doeltreffendheid, doelmatigheid en evenredigheid scoort het huidige art. 20a Wet 
VPB 1969 daarmee een onvoldoende. Het huidige art. 20a Wet VPB 1969 lijkt te voldoen 
aan de kwaliteitseis uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit volgt 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 blijkt 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 hui-
dige art. 20a Wet VPB 1969 de toets der kritiek niet in voldoende mate kan doorstaan. De 
tekortkomingen zijn dusdanig fundamenteel en wegen dusdanig zwaar, dat niet anders 
kan worden geconcludeerd dan dat art. 20a Wet VPB 1969 zo spoedig mogelijk dient te 
worden aangepast.

In dit hoofdstuk is tevens 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 kan dienen. 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:
• 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 beter aansluit bij de economische werkelijkheid. Op basis van het vorenstaande 
is vervolgens een voorstel gedaan voor een herzien art. 20a Wet VPB 1969 als antwoord op 
de centrale probleemstelling. De kern van deze herziene bepaling is als volgt:
• voor een kwalificerende belangenwijziging geldt een grens van meer dan 50% (‘groten-

deels’-criterium);
• voor de verrekenbaarheid van de verliezen wordt aangesloten bij het identiteitscrite-

rium van BNB 2010/214 en de bijbehorende open omstandighedencatalogus;
• dit identiteitscriterium geldt niet ten aanzien van beleggingsverliezen; dergelijke ver-

liezen zijn na een kwalificerende belangenwijziging niet langer verrekenbaar;
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• er is een tegenbewijsmogelijkheid opgenomen op grond waarvan de verliezen alsnog 
verrekenbaar zijn, indien aangetoond kan worden dat de kwalificerende belangenwij-
ziging niet in overwegende mate is gericht op het benutten van de verliezen van het 
verlieslichaam;

• indien de verliezen niet langer verrekenbaar zijn, kan de belastingplichtige vermo-
gensbestanddelen tot (maximaal) de waarde in het economische verkeer opwaarderen;

• er kan worden verzocht om zekerheid omtrent de toepassing van deze bepaling.

Met dit voorstel ontstaat niet alleen een eenvoudigere bepaling, het voorstel is ook even-
wichtiger zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
de bepaling. De 32 gesignaleerde knelpunten worden in dit voorstel nagenoeg geheel weg-
genomen, terwijl voorts voldaan is aan de door mij gestelde kwaliteitseisen. Door het 
gebruik van een bestaande open norm (het identiteitscriterium van BNB 2010/214), aange-
vuld met een open omstandighedencatalogus op grond waarvan een consistent beoorde-
lingskader wordt gecreëerd en de invoering van een tegenbewijsmogelijkheid, ontstaat 
een evenwichtige bepaling tegen de handel in verlieslichamen.

8.8 AFSLUITENDE OPMERKINGEN

Mijn onderzoek naar de Nederlandse bepaling tegen ongewenste handel in verlieslicha-
men is voltooid. Op voorhand had ik niet verwacht dat vele landen soortgelijke wetgeving 
als art. 20a Wet VPB 1969 zouden kennen, noch dat het merendeel van de twaalf onder-
zochte landen daar op vergelijkbare wijze invulling aan hebben gegeven. Kennelijk 
bestaat er bij de belastingadministraties van de diverse landen een ‘uniform rechtsgevoel’ 
ten aanzien van de fiscale behandeling van verlieslichamen. Dit is tegelijkertijd een 
belangrijk – dogmatisch – argument voor het bestaan van een bepaling tegen de handel 
in verlieslichamen. Uit mijn onderzoek volgt echter ook dat er wetenschappelijke argu-
menten kunnen worden aangedragen die pleiten voor een dergelijke bepaling, bijvoor-
beeld vanuit het civieljuridische leerstuk van de ‘Durchgriff’. De bevestiging van het 
bestaansrecht van een bepaling tegen de handel in verlieslichamen in de Wet VPB 1969 
betekent echter niet dat het huidige art. 20a Wet VPB 1969 voldoet aan de kwaliteitseisen 
die aan een dergelijke bepaling mogen worden gesteld. De 32 in dit onderzoek gesigna-
leerde knelpunten van het huidige art. 20a Wet VPB 1969 rechtvaardigen deze conclusie. 
Daarmee is wat mij betreft de wetgever aan zet. Het is echter te hopen dat de wetgever 
verder durft te gaan dan het (gedeeltelijk) repareren van deze knelpunten en mijn voorstel 
voor een herziene bepaling tegen de handel in verlieslichamen serieus in overweging 
neemt.
Aan het begin van dit onderzoek refereerde ik aan Van der Geld die art. 20, lid 5, (oud) Wet 
VPB 1969 – de rechtsvoorganger van art. 20a Wet VPB – ooit een vreemde eend in de ven-
nootschapsbelastingbijt noemde, waarbij hij hoopte dat deze zou gaan lijken op een niet 
te lelijke zwaan. Wanneer de wetgever mijn aanbevelingen voor een herzien art. 20a Wet 
VPB 1969 overneemt, kan in plaats daarvan zelfs een mooie zwaan ontstaan.

* * *




