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HOOFDSTUKK 5 

Dee in art. 10a Wet Vpb. 1969 
gesteldee regels 

5.11 Inleiding 

Art.. 10a richt zich tegen uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag door een 
gekunsteldee rentestroom tussen verbonden lichamen. Deze uitholling kan zich op 
tweee manieren voordoen: door schuldigerkenningen van betalingen in de (quasi)ka-
pitaalsfeerr en door interne leningen in verband met bepaalde 'verdachte' rechtshan-
delingen.. De eerste groep doet zich voor bij schuldigerkenningen van dividend, 
(terugbetalingenn van) kapitaal, en verstrekkingen en aflossingen van hybride lenin-
gen.. Deze schuldigerkenningen vallen onder het eerste lid. Tot de tweede categorie 
behorenn onder meer de situaties waarin een geldlening wordt opgenomen in ver-
bandd met een winstuitdeling of teruggaaf van kapitaal, of een verhanging van een 
groepsvennootschap.. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat in het geval van 
eenn kasrondje (bijvoorbeeld een dividenduitkering gevolgd door het teruglenen van 
dee gelden) het eerste lid van toepassing kan zijn. aangezien in dat geval materieel 
hetzelfdee gebeurt als bij een schuldigerkenning van dividend (zie § 5.3.1 en 5.3.4). 

Dee aard van de bepaling (nl. antimisbruikwetgeving) maakt het lastig om art. 10a 
volgenss zijn ratio toe te passen. Art. 10a is een codificatie van jurisprudentie die doel 
enn strekking van de wet vooropstelt. Doel en strekking van de wet, zoals in de winst-
drainagejurisprudentiee uitgelegd, komen er voornamelijk op neer dat renteaftrek 
slechtss bedoeld is voor gevallen waarin een reële financieringsbehoefte bestaat.1 De 
ratioo van art. 10a lijk t dus helder. Maar dat is schijn. De winstdrainagejurisprudentie 
vormtt namelijk een correctie op het systeem van de wet (met een beroep op doel en 
strekkingg van de wet!). Art. 10a corrigeert - zoals eerder de toepassing van de bij-
zonderee leerstukken richtige heffing en fraus legis - de door de wetgever ongewens-
tee gevolgen die (zouden) voortvloeien uit de uitgangspunten dat rente aftrekbaar is, 
enn dat de heffing van een lichaam geschiedt met inachtneming van enkel de feiten 
enn omstandigheden die dat lichaam aangaan.2 Dat leidt ertoe dat het bereik van 
art,, 10a niet in een fraaie doctrine kan worden gevat, en dat bij de interpretatie ervan 
niett kan worden teruggegrepen op een heldere ratio. Bij interpretatieproblemen kan 
well  houvast worden gevonden in de winstdrainagejurisprudentie, juist omdat 
art.. 10a daarvan een globale codificatie vormt. 

1.. Vgl.§ 3.2.1. 
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5.2 2 Hoofdstukk 5 / De in an. Wa Wet Vpb, 1969 gestelde regels 

5.22 Codificatie van jurisprudentie 

Dee wetgever heeft met de invoering van art. 10a grosso modo getracht de jurispru-
dentiee te codificeren. De staatssecretaris spreekt van het belang om ter wille van de 
duidelijkheidd en de rechtszekerheid de jurisprudentie in wetgeving neer te leggen3, 
enn geeft daarbij aan dat art. 10a de 'lijn' van de winstdrainage-arresten volgt, met 
tweee uitzonderingen.4 De eerste uitzondering betreft de in lid 1 bedoelde schuldi-
gerkenningen.. Deze zouden volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel altijd in strijd 
mett doel en strekking van de wet komen, zodat de samenhangende rente nooit in af-
trekk zou kunnen komen.5 Dat uitgangspunt is bij Nota van Wijziging deels verlaten 
mett de invoering van de tegenbewijsmogelijkheid (zie § 5.3.5). Volgens de uiteinde-
lijkk totstandgekomen wettekst vindt de aftrekbeperking geen toepassing indien de 
belastingplichtigee aannemelijk maakt dat aan de schuldigerkenning in overwegende 
matee zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. De belangrijkste verschillen ten 
opzichtee van de winstdrainagejurisprudentie zijn dat:6 

-- art. 10a de bewijslast met betrekking tot de zakelijkheid van de overwegingen aan 
dee belastingplichtige toewijst; 

-- de aftrekbeperking van art. 10a, lid 1 niet buiten toepassing blijf t indien over de 
rentee een belasting wordtgeheven die naar Nederlandse maatstaven redelijk is;7 

-- bij rechtshandelingen in de zin van lid 2 geen compenserende heffing wordt aan-
genomenn als de crediteur compensabele verliezen of andere aanspraken heeft 
waardoorr per saldo geen belasting wordt geheven die naar Nederlandse maatsta-
venn redelijk is. 

Err zijn ook andere aanscherpingen ten opzichte van de jurisprudentie. Art. 10a, lid 2, 
onderdeell  c. kent geen tegenhanger in de jurisprudentie. Kenmerkend aan die bepa-
lingg is dat zij - anders dan de jurisprudentie en de overige bepalingen van art. 10a -
niett van toepassing is op geldleningen ter financiering van betalingen in de (qua-
si)kapitaalsfeerr of van verhangingen, maar op situaties waarin het vermogen indi-
rectt uit Nederland afkomstig is. Het gaat daar dus niet zozeer om de bestemmingen 
vann de gelden maar om de herkomst ervan. Ook de betaling van rente aan een ver-

2.. Vgl. HR 3 mei 2002, BNB 2002/257. r,o.4.3, waarin overwogen werd dat afgezien van de in de Wet 
Vpb.. 1969 uitdrukkelijk geregelde uitzonderingen geen ruimte bestaat om de totaalwinst van 
afzonderlijke,, juridisch zelfstandige lichamen als één geheel te bezien. In de 
winstdrainagejurisprudentiee en in art. 10a wordt op dat uitgangspunt in zoverre een 
uitzonderingg gemaakt dat renteaftrek afhankelijk is van omstandigheden die niet de crediteur 
betreffen,, zoals wijziging van het uiteindelijke belang en de uiteindelijke zeggenschap in een 
vennootschap,, en de compenserende heffing bij de debiteur. 

3.. Kamerstukken 11, 1995-1996.24 696, nr. 3, blz. 11. 
4.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 3. biz. 16. Vgl. Kamerstukken 11,1995-1996,24 696, nr, 8. 

blz.. 19. 
5.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 3, blz. 16. 
6.. Zie verder § 3.3.2. 
7.. Weliswaar biedt het Besluit van 8 april 2004, V-N 2004/21.13 (dat het Besluit van 6 augustus 

2002,, BNB 2002/389 verving), in het antwoord op vraag 1 de mogelijkheid om onder 
omstandighedenn bij een compenserende heffing aan de aftrekbeperking te ontkomen, maar 
daarmeee wordt slechts de toepassing en niet de interpretatie van art. 10a beïnvloed. 
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bondenn lichaam in verband met een kapitaalstorting, welke situatie onder art. 10a, 
lidd 2, onderdeel b, valt, kent geen tegenhanger in de jurisprudentie (anders dan het 
teruglenenn van gestort kapitaal: zie HR 10 maart 1993. BNB 1993/197). 

Voorzoverr geen expliciete wijziging is beoogd, kan art. 10a geacht worden een codi-
ficatiee van de winstdrainagejurisprudentie te vormen. In zoverre kan art. 10a wor-
denn uitgelegd aan de hand van die jurisprudentie (vgl. § 3.3.2). Dat uitgangspunt kan 
bijvoorbeeldd zijn vruchten afwerpen bij de beoordeling van de zakelijkheid van 
rechtshandelingenn en van de aanwezigheid van een naar Nederlandse maatstaven 
redelijkee compenserende heffing (zie § 5.5.3). Met na de invoering van art. 10a gewe-
zenjurisprudentiee heeft de wetgever uiteraard geen rekening kunnen houden, maar 
voorzoverr die jurisprudentie voortbouwt op de eerdere jurisprudentie en niet in 
strijdd komt met tekst en toelichting van de wet, acht ik die evenzeer van nut als hulp-
middell  bij de interpretatie van art. 10a. 

5.33 Het bereik van lid 1 (schuldigerkenningen en kasrondjes) 

5.3.11 Schuldigerkenningen en kasrondjes 

Hett eerste lid is gericht tegen schulderkenningen van kapitaalstortingen (of hybride 
leningen),, terugbetalingen van kapitaal (en aflossingen van hybride leningen) en di-
videnden,, in die gevallen zijn renten - kosten en valutaresultaten daaronder begre-
penn - niet aftrekbaar. Een uitzondering geldt voor stortingen die wel schuldig zijn 
geblevenn maar onderdeel vormen van een solvabiliteitsgarantie, zoals die voorko-
menn bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Lid 1 is ook van toepassing indien 
juridischh niet, maar in feite wel sprake is van een schulderkenning, bijvoorbeeld 
wanneerr in verband met een dividend of kapitaalstorting een schuld met de recht-
hebbendee daarvan wordt aangegaan (zie § 5.3.4). 

Inn de Nnavv8 is - ter rechtvaardiging van het ontbreken van een tegenbewijsregeling 
inn het oorspronkelijke wetsvoorstel voor situaties die onder het eerste lid vallen -
uitgebreidd ingegaan op het onderscheid tussen de situaties die onder respectievelijk 
hett eerste lid en het tweede lid vallen: 

'Hett eerste lid heeft betrekking op schuldigerkenningen van dividend, van 
dee storting van kapitaal en van het terugbetalen van kapitaal. Als gevolg 
vann een dergelijke schuldigerkenning, doorgaans door een dochterven-
nootschapp ten opzichte van een moedervennootschap, wordt eigen vermo-
genn van de dochter omgezet in vreemd vermogen zonder dat er feitelijk 
veranderingg optreedt in het werkzame vermogen van de dochter of de 
moeder,, opgevat als het vermogen dat kan worden aangewend voor de be-
drijfsuitoefening.. De dochter behoeft geen middelen vrij te maken voor di-
videnduitkering,, omdat zij als het ware van de moeder een lening ontvangt 
diee even groot is als het verschuldigde dividend. De moeder krijgt geen ad-

8.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. S.blz. 11. 
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ditionelee middelen ter beschikking, omdat zij tegenover het te vorderen di-
videndd als het ware een even grote lening verstrekt aan de dochter. Er vindt 
inn feite een rondje met gesloten beurzen plaats. Dat is ook het geval als in 
dezee situatie niet wordt gekozen voor een schuldigerkenning door de 
dochterr maar voor een formele lening van de moeder aan de dochter, of als 
dee lening afkomstig is van een verbonden lichaam dat deze lening kan ver-
schaffenn doordat het daartoe door de moeder in staat is gesteld.' 

Menn vergelijke de Nnavnv:9 

'Kiestt de moedermaatschappij er voor het dividend niet te ontvangen maar 
ditt vermogen bij de dochtervennootschap te laten door middel van een 
schuldigerkenningg dan vindt er een rondje plaats met gesloten beurzen; er 
iss als het ware geen gulden die van plaats wisselt. Het werkzame vermogen 
vann de dochter blijft gelijk, terwijl er op hetzelfde moment bij haar hogere 
kostenn worden gecreëerd zonder dat dit heeft geleid tot een wijziging in de 
verhoudingen.. Bij de moedermaatschappij blijf t het risico dat zij ten aan-
zienn van de dochter loopt ongewijzigd. 
(...) ) 
Anderss gezegd, bij artikel 10a, eerste lid, gaat het om situaties waarbij ner-
genss binnen het concern een feitelijke wijziging in het werkkapitaal op-
treedt. . 
(...) ) 
Hett voorgaande kan aanleiding geven tot de vraag waarom voor situaties 
alss bedoeld in het tweede lid, bij aanwezigheid van een compenserende 
heffingg geen zakelijkheidstoets is vereist. Aldaar vindt echter wel wijziging 
plaatss in het werkkapitaal.' 

Alss kenmerken van schuldigerkenningen in de zin van het eerste lid, die een verschil-
lendee behandeling ten opzichte van de situaties die onder lid 2 vallen zouden recht-
vaardigen,, worden dus genoemd: 
(i)) eigen vermogen wordt omgezet in vreemd vermogen; 
(ii)) er treedt geen wijziging op in het werkzame vermogen/werkkapitaal van moe-

derr of dochter; 
(iii )) er vindt een rondje met gesloten beurzen plaats; 
(iv)) het risico van de moedermaatschappij blijf t ongewijzigd. 

(i):: Omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen vindt inderdaad plaats bij 
eenn schuldiggebleven winstuitdeling of teruggaaf van gestort kapitaal. Zodoende 
ontstaatt een schuld ten koste van het eigen vermogen. Indien een kapitaalstorting 
wordtt schuldiggebleven vermindert het eigen vermogen van de belastingplichtige 
echterr niet. Er is sprake van balansverlenging: het totale vermogen neemt toe met 
hetzelfdee bedrag als het vreemd vermogen. Hetzelfde geldt bij schulden in de zin van 
hethet tweede lid: bij schulden in verband met een uitdeling (art. 10a, lid 2, onderdeel a) 

9.. Kamerstukken 11,1995-1996, 24 696, nr. 8. blz. 7. 
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wordtt eigen vermogen in vreemd vermogen omgezet, maar niet bij schulden in ver-
bandd met een kapitaalstorting (art. 10a, lid 2, onderdeel b). De omzetting van eigen 
vermogenn in vreemd vermogen is dan ook niet een onderscheidend kenmerk van de 
gevallenn van lid 1 ten opzichte van de gevallen die onder lid 2 vallen. 

(ii )) Het werkzame vermogen wordt in de Nnaw opgevat als 'het vermogen dat kan 
wordenn aangewend voor de bedrijfsuitoefening'. Werkzaam vermogen wordt ook 
well  opgevat als het totale vermogen verminderd met de vlottende passiva.10 In de 
Nnavnvv wekt de staatssecretaris de indruk de begrippen 'werkzaam vermogen' en 
'werkkapitaal'' als synoniemen te zien. Onder werkkapitaal wordt echter doorgaans 
hethet bedrag van de vlottende activa verstaan (ook wel: het bruto werkkapitaal) of het 
verschill  tussen de vlottende activa en de vlottende passiva (het netto werkkapi-
taal).111 De vaste activa vallen dus niet onder het werkkapitaal, maar wel onder het 
werkzamee vermogen (zij kunnen immers worden aangewend voor de bedrijfsuitoe-
fening).. Omdat het onderscheid tussen kortlopende en langlopende schulden bij de 
toepassingg van art. 10a geen rol speelt, en er geen reden is om aan te nemen dat de 
staatssecretariss bij zijn oordeelsvorming slechts de langlopende schulden in aan-
merkingg heeft genomen, moet ervan worden uitgegaan dat de staatssecretaris in de 
hiervóórr geciteerde passages het oog heeft gehad op het bruto werkkapitaal (de vlot-
tendee activa) en niet op het netto werkkapitaal. Gelet op zijn omschrijving van het 
werkzamee vermogen als 'het vermogen dat kan worden aangewend voor de bedrijfs-
uitoefening',, leg ik dit uit als het totale vermogen. 

Eenn schuldigerkenning van dividend zoals bedoeld in het eerste lid brengt geen wij-
zigingg in de activa van de belastingplichtige aan, maar hetzelfde geldt per saldo bij 
eenn schuldgefinancierde uitdeling als bedoeld in lid 2, onderdeel a. Een schuldgefi-
nancierdee kapitaalstorting in de zin van lid 2, onderdeel b. houdt een investering in 
dee dochter in en brengt wel wijziging in de activa van de belastingplichtige, maar 
hetzelfdee geldt voor een schuldigerkende kapitaalstorting in de zin van het eerste lid. 
Nochh het bruto werkkapitaal, noch het totale vermogen lijk t daarom een bruikbare 
maatstaff  ter rechtvaardiging van het onderscheid tussen de door het eerste en het 
tweedee lid bestreken gevallen. De staatssecretaris betrekt echter ook de positie van 

10.. Of als het totale vermogen verminderd met het geïnduceerde vermogen; vgl. A.B. Dorsman, Vlot-
tendd Financieel Management. Kluwer Bedrijfsinformatie 1996, blz. 44. 

11.11. Zie btjv.J.L. Bouma, Leerboek der bedrijfseconomie, deel 11, De theorie van de financiering van on-
dernemingen,, 2e druk. Delwei - Wassenaar 1980, blz. 49 enJ.L Bouma, Leerboek der bedrijfseco-
nomie,, deel IIA, Ondernemingsfinanciering & vermogensmarkt, 3e druk, Delwel -
's-Gravenhagee 1991, blz. 9. J.T.H.M. Blox, C. van der Enden en H.W.C, van der Hart, Bedrijfsecono-
mie,, Economisch handelen in bedrijfskundig perspectief, 3e druk, Stenfert Kroese - Leiden/Ant-
werpenn 1989, blz. 202/203, Encyclopedie van de bedrijfseconomie, 3e ed., Kluwer Deventer 
1983-1985.. blz. 2394, T. Copeland, T. Koüer en J. Murrin, Valuation: measuring and managing the 
valuee of companies, 3d edition, 2000, blz. 255, A.B. Dorsman, Vlottend Financieel Management, 
Kluwerr Bedrijfsinformatie 1996, blz. 44 en 86. Zie ook J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbe-
perkingenn in de vennootschapsbelasting, Kluwer 2002, blz. 240, die in noot 170 verwijst naar R.A. 
Brealeyy en S.C. Myers, Principles of corporate finance, McGraw-Hill, International edition, 1996, 
blz.. 823. 
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dee andere tot het concern behorende vennootschappen in zijn overweging. Zo be-
schouwdd moet worden opgemerkt dat bij de gevallen die lid 2 bestrijken inderdaad 
wijzigingg wordt aangebracht in het werkkapitaal van de crediteur: dat daalt immers 
wanneerr de vordering bij hem niet tot de vlottende activa wordt gerekend. Het werk-
kapitaall  [en het werkzame vermogen) van het verbonden lichaam waaraan de uitde-
lingg of storting ten goede komt stijgt vervolgens. De rechthebbende tot een dividend 
ziett daarentegen geen wijziging in de hoogte van zijn werkkapitaal, gesteld dat de 
vorderingg niet tot de vlottende activa wordt gerekend, maar wel van zijn totale ver-
mogen,, voorzover het dividend niet leidt tot afwaardering of afboeking van zijn be-
langg in de belastingplichtige. De rechthebbende tot een kapitaalstorting ziet even-
minn een wijziging in de hoogte van zijn werkkapitaal, gesteld dat de vordering niet 
tott de vlottende activa wordt gerekend, maar wel van zijn totale vermogen. Kortom: 
kennelijkk acht de staatssecretaris het onderscheid tussen lid 1 en lid 2 gerechtvaar-
digdd omdat in de gevallen die door lid 1 worden bestreken, het bruto werkkapitaal 
(hett bedrag van de vlottende activa) van geen der verbonden lichamen wijzigt, ter-
wijll  bij de schuldgefinancierde stortingen en uitdelingen het bruto werkkapitaal van 
dee crediteur daalt, ten gunste van het bruto werkkapitaal van het verbonden lichaam 
waaraann de storting of uitdeling ten goede komt. Ik acht dit argument niet sterk. De 
omstandigheidd dat een samenstel van transacties niet leidt tot een wijziging in de 
omvangg van de vlottende activa van de verschillende tot het concern behorende li-
chamenn vormt hooguit een 2eer zwakke aanwijzing voor onzakelijk handelen. Ik zie 
niett in hoe die aanwijzing een beknotting van de tegenbewijsmogetijkheden zou 
rechtvaardigen. . 

(iii )) In beginsel vindt bij een schuldigerkenning een rondje met gesloten beurzen 
plaats.. Een kasrondje waarbij daadwerkelijk geld van de rechthebbende wordt ge-
leendd door de belastingplichtige, waarna de gelden aan de rechthebbende worden 
betaald,, uit hoofde van een winstuitdeling of een kapitaalstorting, komt in feite op 
hetzelfdee neer. Bij situaties in de zin van het tweede lid is dit in beginsel niet zo; in 
datdat geval komen de gelden niet bij de crediteur terug, althans niet eerder dan bij af-
lossingg van de schuld. Dit kan dus inderdaad als een onderscheidend kenmerk wor-
denn aangemerkt. Dat een kasrondje plaatsvindt betekent overigens niet dat de ver-
mogenspositiess van de rechthebbende en de belastingplichtige niet zouden wijzi-
gen.. Wanneer geen sprake is van 100%-verhoudingen, bijvoorbeeld wanneer niet een 
dividendd van alle aandeelhouders wordt schuldiggebleven, of wanneer niet alle aan-
deelhouderss een kapitaalstorting schuldig blijven, of niet in dezelfde verhoudingen 
alss hun gerechtigheid, kan de schuldigerkenning wel degelijk de belangen van de be-
trokkenn personen beïnvloeden (zie ook hierna onder iv). Maar wanneer daar wel 
sprakee van is zou het kenmerk van de 'gesloten beurzen' een rechtvaardiging kunnen 
vormenn voor een verschillende behandeling van schuldigerkenningen. Zoals hierna 
inn § 5.3.4 zal worden toegelicht vallen echter ook situaties onder het eerste lid waar-
inn de rechthebbende niet de crediteur is, maar slechts zekerheid stelt. Het argument 
vann het kasrondje verliest daarmee grotendeels zijn overtuigingskracht. 

(iv)) Dat het risico van de moedermaatschappij ongewijzigd blijf t is niet in alle geval-
lenn waar. Wanneer dividend wordt schuldiggebleven, wordt de investering van de 
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moederr deels omgezet in een vordering. Afhankelijk van de rang die de andere 
schuldeiserss hebben, en de aanwezigheid van andere aandeelhouders waaraan geen 
winstuitdelingg wordt gedaan kan het risico van de moeder verminderd worden. Men 
denkee bijvoorbeeld aan een joint-venturepartner die zich laat uitkopen door middel 
vann een inkoop van zijn aandeelhouder. Indien de koopsom wordt schuldiggebleven 
verwisseltt de aandeelhouder zijn aandelenbelang voor een concurrente vordering, 
enn staat hij dus voor de achtergestelde crediteuren en de achterblijvende aandeel-
houderss in de rij. 

Kortom,, alleen het argument onder (iii ) is enigszins valide. Het onderscheid tussen 
dee gevallen die onder respectievelijk het eerste lid en het tweede lid vallen recht-
vaardigtt mijns inziens niet het gevolg dat de belastingplichtigen die onder het eerste 
lidd vallen de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs zou worden onthouden, 
zoalss in het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorzien. Gedurende de behandeling 
vann het wetsvoorstel heeft de staatsecretaris erkend dat schuldigerkenningen zake-
lij kk kunnen zijn en alsnog de mogelijkheid tot tegenbewijs in het voorgestelde 
art.. 10a lid 1 toegevoegd.12 Indien de schuldigerkenning zakelijk is, wordt de rente-
aftrekk niet geweigerd (zie § 5.3.5). De omstandigheid dat sprake is van een redelijke 
heffingg over de rente (wat de belastingplichtige die onder lid 2 valt zou vrijpleiten), 
iss echter onvoldoende om aan de aftrekbeperking van lid 1 te ontsnappen. Het ging 
dee staatssecretaris te ver om de tegenbewijsregeling van lid 3, onderdeel b, ook van 
toepassingg te achten op door het eerste lid bestreken rente, omdat er naar zijn me-
ningg veel situaties denkbaar zijn waarin concerns liever in hun thuisland belasting 
betalenn dan elders.13 Inmiddels is hij echter (verder) op zijn schreden teruggekomen 
doorr renteaftrek toe te staan bij een compenserende heffing, zij het dat hierbij stren-
geree eisen gelden dan op de voet van art. 10a, lid 3, onderdeel b.14 

5.3.22 Renten - kosten en valutaresultaten daaronder begrepen -

Onderr de aftrekbeperking vallen 'renten - kosten en valutaresultaten daaronder be-
grepen'' ter zake van schuldigerkenningen. Omdat valutaresultaten dezelfde behan-
delingg als rente genieten is er geen grond om - zoals volgens het arrest HR 28 april 
1999,, BNB 1999/313 wel diende te gebeuren bij de vaststelling van de kosten in ver-
bandd met art. 13, lid 1 (oud) - een deel van de rente toe te rekenen aan het valutari-
sico.. Bij de kosten kan onder andere worden gedacht aan afsluitkosten, kosten van 
zekerheidstellingg etc. Binnen concern zullen deze kosten natuurlijk weinig gemaakt 
worden.. Maar er kan worden gedacht aan een 'mislukte' poging de aftrekbeperking 

12.. Dit geschiedde door invoeging van de tweede volzin van art. 10a, lid l.bij de Eerste Nota van wij -
zigingg (Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 6). 

13.. Kamerstukken II. 1996-1997, 24 696, nr. 8, blz. 7. 
14.. Besluit van 8 april 2004, V-N 2004/21.13 (dat het Besluit van 6 augustus 2002, BNB 2002/389 ver-

ving).. Vereist is dat de rente bij de ontvanger belast is tegen een tarief dat geheel of nagenoeg ge-
heell  overeenstemt met het tarief van art, 22 Wet Vpb. 1969, dat ook de grondslag geheel of 
nagenoegg overeenstemt met die van de Wet Vpb. 1969 en dat de heffing niet wordt verminderd 
doorr een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, compensabele verliezen of andersoortige 
aanspraken. . 
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tee omzeilen door tussenschakeling van een bank. Stel bijvoorbeeld dat de bank 
wordtt gebruikt als doorstroomvehikel, dus als kassier die de belastingplichtige in 
staatt stelt indirect van een verbonden lichaam te lenen. In dat geval zijn ook de kos-
tenn die de bank in rekening brengt van aftrek uitgesloten. 

Opp schulden kunnen verliezen worden geleden door fluctuaties van de marktren-
te.155 Deze verliezen vallen uitdrukkelijk onder de aftrekbeperking. Daarbij dringt 
zichh de vraag op of ook positieve valutaresultaten buiten aanmerking blijven en dus 
niett belast zijn. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij hybride leningen in de zin van 
art.. 10, lid 1, onderdeel d16, hoewel die bepaling volgens de aanhef van art. 10, lid 1, 
slechtss een aftrekbeperking inhoudt. Dat ook positieve waardeontwikkelingen op 
hybridee leningen buiten de winst blijven is logisch omdat het de bedoeling is dat 
dezee leningen als eigen vermogen worden behandeld. Bij art. 10a ligt dit anders. De 
staatssecretariss meent dat bij art. 10a positieve valutaresultaten niet zijn vrijgesteld. 
Inn de wetsgeschiedenis van art. lOd Wet Vpb. 1969 heeft hij dit standpunt verdedigd 
mett een verwijzing naar het antimisbruikkarakter van art. 10a:17 

'Artikell  10a is een antimisbruikbepaling, gericht tegen uitholling van de 
Nederlandsee belastinggrondslag door kunstmatig gecreëerde geldlenin-
gen.. Gelet op de strekking van deze bepaling ligt het niet voor de hand om 
positievee valutaresultaten van heffing vrij te stellen.' 

Ikk acht die redenering onjuist. Het voorkomen van misbruik van aftrekposten kan 
eenn rechtvaardiging zijn voor aftrekbeperkingen, maar slechts voorzover nodig om 
hett misbruik te keren. Het antimisbruikkarakter rechtvaardigt daarom niet per se 
eenn extensieve interpretatie van de aftrekbeperking. De sanctie behoort proportio-
neell  te zijn. De uitleg van de staatssecretaris leidt echter tot disproportionele gevol-
gen.. Juist bij schulden die in een zwakke valuta luiden en (daarom) een hoge (niet af-
trekbare)) rente kennen, komen valutawinsten voor. Indien die valutawinsten geheel 
belastt zouden worden, leidt art. 10a tot een onevenredig nadeel. Ik acht het vanzelf-
sprekendd dat een valutawinst die correspondeert met een eerder valutaverlies niet 
tott de winst wordt gerekend.18 Ik ben echter niet van mening dat alle valutaresulta-

15.. Vgl. HR 28 juni 2000, BNB 2000/275, HR 25 juli 2000. BNB 2001 /2 en HR 23 januari 2004, 
BNBB 2004/163. De ruimte om een verlies te nemen op rentedragende schulden is zeer beperkt, zo 
blijktt uit r.o. 3.4 van het laatstgenoemde arrest. Die ruimte bestaat slechts wanneer geen sprake 
iss van een 'voortgenomen voortzetting van de schuld'. Men denke aan het geval waarin een over-
drachtt of vervroegde aflossing van de schuld wordt overwogen. Wellicht bestaat de ruimte om 
eenn verlies te nemen ook bij renteloze schulden; de Hoge Raad spreekt in r.o. 3.4 immers slechts 
vann rentedragende schulden. Men vergelijke onderdeel 1 van de noot van Essers in BNB 2004/ 
163.. Ik betwijfel dit echter. Wanneer een renteloze lening met disagio is uitgegeven is er de facto 
rentee bedongen. En wanneer er op zakelijke gronden geen rente is bedongen, is er geen reden om 
dee schuld te waarderen tegen de geldende marktrente voor langlopende leningen. Wanneer op 
onzakelijkee gronden is afgezien van een rentevergoeding, dan zal mijns inziens rente moeten 
wordenn geïmputeerd (vgl. HR 31 mei 1978, BNB 1978/252), en moet erom die reden worden uit-
gegaann van een rentedragende schuld bij de toepassing van de hiervóór genoemde jurisprudentie. 

16.. Zie § 2.1.3 en Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034, nr. 123b, blz. 7. 
17.. Kamerstukken 11,2002-2003,29 210, nr. 34. blz. 5. antwoord op vraag 12. 
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tenn vrijgesteld zijn: dat zou tot het onbedoelde en ongewenste gevolg leiden dat 
art.. 10a per saldo tot een vrijstelling leidt. Maar naar mijn mening moeten de voor-
delenn wel buiten de winst blijven, voorzover ze de kosten en valutaverliezen niet 
overstijgen.. Een redelijke wetsuitleg, die recht doet aan zowel de tekst als de ratio 
vann de bepaling, vergt mijns inziens dat een besmette lening per saldo niet tot aftrek 
off  vrijstelling kan leiden, maar niet dat alle voordelen belast en alle nadelen niet af-
trekbaarr zijn. Deze wetsuitleg acht ik in overeenstemming met de wettekst: die kan 
immerss ook worden gelezen als inhoudende dat het saldo van renten inclusief kos-
tenn en valutaresultaten niet in aftrek komt.19 Die uitleg geeft mijns inziens een even-
wichtigg resultaat: de renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat een besmette lening per 
saldoo niet tot aftrek van kosten of vrijstelling van winst leidt (dus geen fiscaal voor-
deel),, maar niet meer dan dat. Dat betekent dat voorzover het resultaat op de lening 
perr saldo negatiefis, dit bedrag niet in mindering op de winst komt, en dat voorzover 
hethet resultaat positief is, alleen dit saldo tot de belastbare winst wordt gerekend. 

Eenn andere vraag is of onder de aftrekbeperking ook de kosten en verliezen in ver-
bandd met het afdekken van valuta- en renterisico's vallen. De staatssecretaris is die 
meningg kennelijk wel toegaan, althans met betrekking tot de kosten.20 In de Nnavv21 

merktt hij op: 

'Dee leden van de fractie van D66 vragen aan te geven of de kosten samen-
hangendee met het afdekken van valutarisico's, rente en andere risico's 
eveneenss onder de uitsluiting van aftrek vallen. Ik kan hierop antwoorden 
datdat in het eerste lid is opgenomen dat rente - waaronder begrepen kosten 
enn valutaresultaten - niet ten laste van de winst kan worden gebracht. Kos-
tenn is in dit kader een ruim begrip. Kosten die gemaakt worden om valuta-
resultatenn op de lening af te dekken, vallen hieronder. Immers, door het 
makenn van deze kosten wordt het risico van valutaveranderingen afgedekt. 
Hetzelfdee geldt voor kosten om renterisico's af te dekken.' 

Overigenss is de staatssecretaris van mening dat kosten van afdekkingsinstrumenten 
vann hybride leningen niet onder de aftrekbeperking van art. 10, lid 1, onderdeel d, 
vallen22,, maar dat zegt niets over de uitleg van art. 10a, omdat de aftrekbeperking 
vann art. 10, lid 1, onderdeel d, is beperkt tot vergoedingen op de hybride leningen en 

18.. Vgl. J.N. Bouwman en M.C. de Jong, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Vermande 2003, 
blz.. 222; J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, 
Kluwerr 2002, blz. 201. 

19.. Vgl. J.G. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer, 2004, blz. 243/ 
4,, die het eveneens verdedigbaar acht om koerswinsten en rente te salderen. 

20.. De staatssecretaris laat zich niet uit over het resultaat op het afdekkingsinstrument. Het lijk t van-
zelfsprekendd om verliezen op het afdekkingsinstrument die corresponderen met winsten op de 
schuldigerkenningg in aftrek toe te laten. 

21.. Kamerstukken II. 1995-1996, 24 696, blz. nr. 5, blz. 30. 
22.. Zie Kamerstukken I, 2001-2002, 28 034, nr. 123b. blz. 7 en de brief van 11 juli 2002, nr. WDB 

2001-665U.1.. V-N 2002/38.24 (vraag 1 m.b.t. Belastingplan 2002, deel 11, Economische instra-
structuurr (28 034)). 
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waardemutatiess van de leningen, en dus niet ziet op waaremutaties van afdekkings-
instrumenten.. Waar het om gaat is dat een hybride lening als eigen vermogen wordt 
behandeldd omdat deze schuldverhouding een grote gelijkenis met een aandelenver-
houdingg kent. Bij art. 10a, lid 1, gaat het om een aftrekbeperking ter zake van alle las-
tenn die met een schuldigerkenning samenhangen; er wordt gesproken over kosten 
terter zake van een schuldigerkenning. Er moet derhalve worden vastgesteld of kosten 
enn verliezen van het afdekken van valuta- en renterisico's van een besmette schuld 
voldoendee verband houden met die schuld om te kunnen worden aangemerkt als 
kostenn ter zake van die schuld. Gelet op het arrest HR 17 november 1993, BNB 1994/ 
2733 is verdedigbaar dat - in afwijking van de wetsgeschiedenis - noch de kosten van 
afdekkingsinstrumentenn noch de resultaten daarop onder de aftrekbeperking vallen. 
Inn dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat valuta-termijncontracten die waren geslo-
tenn om het valutarisico op Belgische deelnemingen te beperken, naar hun aard een 
zelfstandigee bron van winst of verlies vormen, zodat het resultaat daarvan in een on-
voldoendee rechtstreeks verband stond met de deelnemingen om als voordelen in de 
zinn van art. 13, lid 1 (oud), te worden aangemerkt. Hetzelfde kan gezegd worden van 
instrumentenn om het valutarisico op een schuldigerkenning in de zin van art. 10a af 
tee dekken. Als die kosten niet verband houden met de desbetreffende schuld in de zin 
vann art. 13, lid 1 (oud), dan zijn het mijns inziens ook geen kosten ter zake van die 
schuldd in de zin van art. 10a, lid 1. De toets 'ter zake van' lijkt zelfs minder ruim dan 
dee toets 'verband houden met'.23 

Eenn volgende vraag is of de uitdrukking 'ter zake van (...) een schuldig gebleven 
winstuitdelingg [etc.]' ruim genoeg is om daar niet alleen de renten, kosten en valuta-
resultatenn ten aanzien van het schuldig gebleven bedrag zelf, maar ook de renten, 
kostenn en valutaresultaten ten aanzien van de rente over dat bedrag onder te begrij-
pen.. Dat zou betekenen dat ook de rente op de rente van aftrek is uitgesloten. De 
Hogee Raad overwoog in zijn arrest van 17 november 1993, BNB 1994/274 dat rente 
overr geldleningen, aangegaan ter financiering van rente op een lening ter verwer-
vingg van een deelneming onder art. 13, lid 4 (oud) eveneens verband hield met deel-
nemingenn zoals bedoeld in art. 13, lid 4 4 (oud). Men vergelijke voorts HR 7 juni 2002, 
BNBB 2002/361, over de aftrekbare kosten in de zin van art. 35, lid 1, Wet IB 1964, 
waaruitt kan worden afgeleid dat wanneer een lening is aangegaan ter financiering 
vann een bron van inkomen, ook de 'rente-over-rente-over-rente' voldoende verband 
houdtt met de bron van inkomen om als 'op de inkomsten drukkende kosten (...) tot 
verwerving,, inning en behoud van die inkomsten' te worden aangemerkt. Gelet op 
dezee jurisprudentie meen ik dat wanneer een schuld besmet is op de voet van 
art.. 10a, ook de rente ter financiering van die rente onder de aftrekbeperking valt. 

23.. Vgl. Fiscale encyclopedie De Vakstudie, Vennootschapsbelasting, aant. 10 op art. 10a. 
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Voorr valutaresultaten op de rente geldt mijns inziens hetzelfde als met betrekking 
tott de rente over de rente.24 

5.333 De rechthebbende 

Mett de term 'rechthebbende' wordt degene bedoeld die gerechtigd is tot de dividen-
den,, de storting van kapitaal dan wel het terugbetaalde kapitaal, of de verstrekking 
off  aflossing van de hybride lening.25-26 Die persoon is niet per se de directe crediteur 
vann het schuldiggebleven bedrag en de daarover verschuldigde rente. Is sprake van 
eenn kasrondje via een andere vennootschap (men denke bijvoorbeeld aan de situatie 
datt een dividend wordt gefinancierd met een lening van een groepsfinancierings-
vennootschap,, die daartoe een lening van de rechthebbende opneemt), dan kunnen 
dee rechthebbende en de directe crediteur verschillende personen zijn. Hetzelfde kan 
hett geval zijn wanneer de rechthebbende een garantie aan de crediteur heeft ver-
strektt (zie § 5.3.4). De rechthebbende hoeft niet een verbonden lichaam in de zin van 
art.. 10a, lid 4, of een verbonden natuurlijke persoon in de zin van art. 10a. lid 5, te 
zijn:: noch op het moment van de renteaftrek noch op het moment van de schuldiger-
kenning.. Indien bijvoorbeeld een beursfonds aan al zijn aandeelhouders dividend 
schuldigg blijft , dan geldt lid 1 in beginsel ook. In dat geval zal echter doorgaans spra-
kee zijn van 'in overwegende mate zakelijke overwegingen', zodat de aftrekbeperking 
toepassingg mist. 

5.3.44 Rechtens dan wel in feite direct of indirect 

5.3.4.11 Inleiding 

Art.. 10a, lid 1, gebruikt de uitdrukking rechtens dan wel in feite direct of indirect in ver-
bandd met een schuldig gebleven winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal of ka-
pitaalstorting,, of een schuldiggebleven verstrekking of aflossing van een hybride le-
ning.. Deze uitdrukkingen komen ook in andere bepalingen voor, zoals in de overige 
winstdrainagebepalingen27,28;; daar wordt gesproken van geldleningen rechtens 
dann wel in feite direct of indirect verschuldigd aan een verbonden lichaam. In alle ge-

24.. Anders: Fiscale encyclopedie De Vakstudie, Vennootschapsbelasting. In aant. 10 op art, 10a wordt 
betoogdd dat de tekst van de bepaling aftrek van de rente over de rente niet lijk t uit te sluiten. In 
aant,, 11 op art. 10a wordt ten aanzien van valutaresultaten betoogd: 'Niet alleen de valutaresul-
tatenn op de schuldigerkenning zelve, maar ook die welke zich eventueel op de rentebetalingen 
voordoen,, zullen uitgesloten zijn van aftrek, gelet op de bewoordingen "... ter zake van ..." in het 
eerstee lid.' 

25.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696. nr. 5, blz. 29. 
26.. Zie voor een behandeling van deze besmette rechtshandelingen § 5.3,5, 
27.. Art. 10a, lid 2,14a, lid 8, art, 14b, lid 6, en art. ISad.lid 1. In art. lOd komt de bepaling'direct of 

indirect'' voor, 
28.. Zie verder bijvoorbeeld art. 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en art. 3.92, eerste lid, onderdelen 

aa en b, Wet IB 2001 en art. 8c, eerste lid, onderdeten a en b. Wet Vpb. 1969. De uitdrukking 'rech-
tenss dan wel in feite' komt ook voor in art. 10, eerste lid, onderdeel d, en in art. 10, vierde lid, Wet 
Vpb.. 1969. 

91 1 



5.3.4 4 Hoofdstukk 5 f Dein art. 10a Wet Vpb. 1969gestelde regels 

vallenn beoogt de uitdrukking te voorkomen dat de aftrekbeperking wordt ontgaan in 
eenn situatie die materieel onder de desbetreffende bepalingen valt. In art. 10a, lid 1, 
wordtt met de uitdrukking beoogd niet alleen gevallen te treffen waarin in civieljuri-
dischee zin wordt schuldiggebleven, maar ook bijvoorbeeld kasrondjes waardoor een 
schuldd ontstaat aan de rechthebbende tot de winstuitdeling, etc.29 De verschillende 
woordenn in de uitdrukking rechtens dan wel in feite direct of indirect hebben, zoals 
medee blijkt uit de wetsgeschiedenis30, elk een afzonderlijke betekenis. 

5.3.4.22 Rechtens of in feite 

Mett de uitdrukking in feite wordt volgens de wetsgeschiedenis bijvoorbeeld gedoeld 
opp vermomde winstuitdelingen.31 Kennelijk wordt gedoeld op situaties waarin in 
verbandd met een verkapte winstuitdeling of informele kapitaalstorting een schuld 
ontstaatt aan de rechthebbende daarvan. Deze uitleg is niet overtuigend. Ten eerste 
verwijstt de uitdrukking naarde woorden 'schuldig gebleven'. Het gaat er dan ook om 
off  er in feite - waarmee wordt bedoeld: economisch gezien - sprake is van een 
schuldigerkenning,, en niet of er in feite sprake is van een dividend of kapitaalstor-
ting.. Ten tweede is het evident dat onder dividend tevens een verkapte winstuitde-
lingg begrepen wordt, net zoals onder ka pi taal storting tevens de storting van agio en 
informeell  kapitaal begrepen is. Dit behoeft geen bevestiging in de wettekst. 

Eenn logischere uitleg van de wettekst is dat met de uitdrukking in feite wordt gedoeld 
opp de economische betekenis van een schuldverhouding: ook indien de winstuitde-
lingg of de (terugbetaling van een) kapitaalstorting daadwerkelijk wordt betaald, of 
dee hybride lening daadwerkelijk wordt verstrekt of afgelost (en dus rechtens niet 
wordtt schuldig gebleven) kan sprake zijn van een materiële schuldigerkenning. Een 
voorbeeldd kan een kasrondje zijn waarbij de aandeelhouder de aan hem uitgekeerde 
geldenn terugleent aan de belastingplichtige. In dat geval kunnen deze rechtshande-
lingen,, in samenhang bezien, worden aangemerkt als het in feite direct schuldig blij-
venn van dividend.32 In lijn met deze laatste interpretatie is de volgende passage uit 
dee MvT waarin art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969 wordt toegelicht: 

'Dee in de wettekst opgenomen term "rechtens dan wel in feite direct of in-
direct""  strekt ertoe niet alleen die rente van aftrek uit te sluiten welke zich 
voordoett in een situatie waarin er sprake is van het direct schuldig blijven 
maarr ook in die gevallen waarin er rechtens geen, maar materieel gezien 
well  sprake is van schuldig blijven eventueel in samenhang met een kas-
rondje.. Bij de beoordeling of de rente samenhangt met een schuldigerken-
ningg wordt derhalve gekeken naar de materiële werkelijkheid. Dit brengt 

29.. Vgl. Kamerstukken 11,1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 17. 
30.. Vgl. Kamerstukken 11. 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 29, waar de termen 'in feite' en 'indirect' 

wordenn toegelicht. 
31.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr, 5, blz. 29. 
32.. Vgl. Kamerstukken li, 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 14-15, waarin het voorbeeld wordt gegeven 

vann een vennootschap die eigen vermogen in een verbonden lichaam stort, dit vermogen terug-
leentt en daardoor een renteverplichting aan het verbonden lichaam krijgt. 
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mett zich dat de rente van een lening die formeel afkomstig is van een derde 
(bijvoorbeeldd een financiële instelling) terwijl er in feite sprake is van rente 
terzakee van een hiervoor bedoelde schuldigerkenning, niet in aftrek kan 
wordenn gebracht.'33 

inn geval van een kasrondje is volgens de wetgever kennelijk sprake van het feitelijk 
schuldigg blijven, maar de staatssecretaris heeft - men zie het woord 'eventueel' -
ookk andere gevallen op het oog. Doorslaggevend is of er in verband met een divi-
denduitkering,, kapitaalstorting of terugbetaling van kapitaal, direct of indirect een 
schuldverhoudingg ontstaat tot de gerechtigde daarvan.34 

Hett gebruik van de uitdrukking m feite beoogt mede de toepassing van art. 10a, eer-
stee lid, uit te doen strekken tot situaties waarin in verband met een winstuitdeling, 
kapitaalstorting,, etc, een lening wordt aangegaan waarvan de gerechtigde tot die 
winstuitdeling,, kapitaalstorting, etc, weliswaar niet de crediteur is maar wel het de-
biteurenrisicoo draagt. Door de gerechtigde gestelde zekerheden kunnen de conclusie 
rechtvaardigenn dat de rechthebbende het debiteurenrisico van de lening draagt en 
datt derhalve de winstuitdeling, kapitaalstorting, etc, 'in feite' schuldig is gebleven. 
Ditt blijkt uit de Memorie van toelichting, waarin wordt betoogd dat art. 10a, eerste 
lid,, ook van toepassing is in gevallen waarin rechtens geen sprake is van het schuldig 
blijven,, maar waarin de omstandigheden tot de conclusie leiden dat de aan het cre-
diteurschapp verbonden risico's in feite niet worden gedragen door de juridische 
schuldeiserr maar bijvoorbeeld door de moedermaatschappij.35 In dat verband wordt 
hethet voorbeeld gegeven van een moedermaatschappij die de lening van de dochter ter 
financieringfinanciering van een dividend aan de moeder overneemt of een reëel risico loopt te 
wordenn aangesproken. 

Eenn door de rechthebbende gegarandeerde lening wordt niet als een schuldigerken-
ningg aangemerkt indien de belastingplichtige ook op eigen kracht had kunnen lenen. 
Dee staatssecretaris heeft in de wetsgeschiedenis opgemerkt dat een lening niet be-
smett is als de vennootschap die de lening bij de derde aangaat ook zonder dat er ze-
kerheidd zou zijn gesteld zelfstandig 'een dergelijke lening' zou hebben kunnen ver-
krijgen.. Met de uitdrukking 'een dergelijke lening' wordt slechts gedoeld op het be-
dragg van de lening, en niet op de voorwaarden van de lening of de persoon van de 
crediteur.366 De staatssecretaris geeft het voorbeeld van een vennootschap die zelf-

33.. Kamerstukken 11.1995-1996. 24 696, nr. 3, blz. 17. 
34.. Vgl. het antwoord in de nnaw Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 31, op de vraag van 

dee CDA-fractie. 
35.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 17. Overigens is de Memorie van toelichting hier 

niett geheel helder. Het verband tussen een lening en de besmette rechtshandeling (dividend, 
stortingg etc.) enerzijds en de vraag van wie een lening afkomstig is anderzijds worden hier ver-
ward.. Dit wordt het duidelijkste waar een aantal eigenschappen genoemd worden waaruit de 
samenhangg van rente met een schuldigerkenning wordt afgeleid, en vervolgens deze eigenschap-
penn genoemd worden in verband met het dragen van de aan het crediteurschap verbonden risi-
co's,, terwijl alleen de gestelde zekerheden hierbij relevant zijn. 

36.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 8, blz, 18. 
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standigg 100 had kunnen lenen, maar door een garantstelling een lening kan aantrek-
kenn ter hoogte van 200. In dat geval is de lening deels besmet: de besmetting is be-
perktt tot het bedrag dat de vennootschap niet zelfstandig had kunnen lenen, in dit 
gevall  100.37 Dit kan volgens de staatssecretaris het geval zijn als de borgstelling door 
eenn verbonden lichaam slechts plaatsvindt teneinde betere voorwaarden, zoals een 
lageree rente, te kunnen bedingen, en als de aansprakelijkstelling voortvloeit uit 
art.. 2:403 BW.38 Omdat doorslaggevend is of de belastingplichtige zelfstandig het-
zelfdee bedrag had kunnen lenen, gaat het er kennelijk niet om of de belastingplich-
tigee zelfstandig een lening van de desbetreffende crediteur had kunnen opnemen, 
maarr of een derde bereid zou zijn geweest een lening te verstrekken. 

Wanneerr de belastingplichtige niet in staat is om leningen van derden aan te trekken 
zonderr zekerheid, stel een garantie, van een verbonden lichaam, dan kan worden 
aangenomenn dat die garantie is verstrekt uit aandeelhoudersoverwegingen, in dat 
gevall  is een derde immers niet bereid de aan het crediteurschap verbonden risico's 
tee aanvaarden. Volgens vaste jurisprudentie hebben betalingen uit hoofde van een 
borgtochtt of garantstelling door de aandeelhouder als zodanig geen invloed op de 
fiscalee winst39, evenmin als de gevolgen van het prijsgeven van een garantie door de 
aandeelhouderr als zodanig.40 Dit houdt in dat de garantie als eigen vermogen wordt 
aangemerkt,, zoals ook interne leningen als eigen vermogen kunnen worden aange-
merkt.. Daarbij wordt echter niet dezelfde toets gehanteerd. Zoals voormalig A-G Van 
Kalmthoutt heeft betoogd, staat de jurisprudentie over de behandeling van borg-
tocht-- en garantiebetalingen op gespannen voet met het arrest HR 27 januari 1988, 
BNBB 1988/217.41 Toepassing van dit laatste arrest op een borgtocht of garantie zou 
ertoee leiden dat - afgezien van schijnhandelingen - slechts van een ka pi taaiverstrek-
kingg sprake zou zijn wanneer die borgtocht of garantie is verstrekt onder zodanige 
omstandighedenn dat aan de regresvordering - naar reeds aanstonds duidelijk moet 
zijnn geweest - geen waarde toekomt. Dit criterium sluit niet aan op het criterium 
'handelenn in de hoedanigheid van aandeelhouder', omdat er immers vele aandeel-
houderss zijn die - ook wanneer aanstonds niet duidelijk is dat een regresvordering 
waardelooss zal zijn - niet bereid zijn om schulden van insolvabele derden te garan-
deren,, maar die wel bereid zijn om in overigens gelijke omstandigheden schulden 
vann gelieerde vennootschappen te garanderen. Het is dus mogelijk dat de garant- of 
borgstellingg eigen vermogen vormt zonder dat aanstonds duidelijk is dat aan de re-
gresvorderingg geen waarde toekomt. Wanneer een garantie als eigen vermogen 
wordtt aangemerkt, betekent dat overigens niet dat de gegarandeerde lening even-
eenss eigen vermogen zou vormen. 

37.. Handelingen 11. blz. 11 -685 en 11 -693/4, 

38.. Kamerstukken II, 1995-1996. 24696, nr. 5, blz. 30, 
39.. Zie onderdeel 5.2 van de conclusie van A-C Van Kalmthout bij HR 12 december 2003. BNB 2004/ 

2655 en de aldaar door hem genoemde jurisprudentie. 
40.. HR 12 december 2003, BNB 2004/265, r.o. 3.2. 
41.. Onderdeel 5.2-5.6 van de conclusie van A-C Van Kalmthout bij HR 12 december 2003. BNB 2004/ 

265. . 
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Wanneerr een lening van een derde aan de belastingplichtige wordt gegarandeerd 
doorr een verbonden lichaam, stel de moedermaatschappij van de belastingplichtige, 
enn reeds aanstonds duidelijk is dat aan de regresvordering geen waarde toekomt, 
dann is verdedigbaar dat de moedermaatschappij voor fiscale doeleinden als debiteur 
vann de lening geldt. Het debiteurschap van de belastingplichtige heeft dan immers 
geenn betekenis en zijn verplichtingen rusten in feite op de moedermaatschappij, Zo'n 
bodemloze-put-garantiee komt in feite op hetzelfde neer als het aangaan van de le-
ningg door de moedermaatschappij, gevolgd door een storting in de belastingplichti-
ge. . 

5.3.4.33 Direct of indirect 

Vann een indirecte schuldigerkenning is volgens de wetsgeschiedenis sprake wanneer 
eenn derde is tussengeschakeld.42 De staatssecretaris zei het zo: 

'Mett de term indirect wordt gedoeld op de situatie waarbij belastingplich-
tigenn kiezen voor een aanpak waarbij in plaats van een schuldigerkenning 
vann dividenden, een geldlening wordt aangetrokken om de dividenden te 
kunnenn uitkeren, en de geldverstrekker door de gerechtigde tot de dividen-
denn in staat wordt gesteld om de lening te verstrekken. Als gevolg van de 
tussenschakelingg van een derde is er in dit geval sprake van een indirecte 
verschuldigdheid.. Onder derde wordt in dit kader zowel een verbonden 
lichaamm als een niet verbonden lichaam (bijvoorbeeld een bank) ver-
staan.'43 3 

Nuu kan men het 'in staat stellen' om een lening te verstrekken op verschillende ma-
nierenn opvatten. Het meest voor de hand ligt het mijns inziens om dit uit te leggen 
alss 'van voldoende middelen voorzien'. Een voorbeeld is een back-to-backlening; een 
anderr is de situatie dat door de belastingplichtige uitgedeelde winst door de aan-
deelhouderr wordt gestort in een verbonden lichaam (of wordt uitgedeeld aan dat li-
chaam),, dat hetzelfde bedrag vervolgens aan de belastingplichtige leent. In deze 
laatstee voorbeelden (storting in of uitdeling naar de crediteur door de rechthebben-
de)) is de toepassing van art. 10a, lid 1, nogal moeizaam. Van een (indirect) schuldig 
blijvenn aan de rechthebbende lijk t geen sprake omdat de rechthebbende de gelden 
heeftt ontvangen en (anders dan bij een back-to-backlening) niets meer te vorderen 
heeft.. Weliswaar wordt in de wetsgeschiedenis veel gesproken over kasrondjes maar 
datdat wil uiteraard nog niet zeggen dat elk kasrondje waarbij de belastingplichtige en 
dee rechthebbende betrokken zijn onder deze bepaling vallen. Het ligt het meest in de 
redee om de betekenis van de term 'indirect' hier te beperken tot gevallen van in- en 

42.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 29. Vgl. ook MvT, blz. 19, waarin met betrekking 
tott art. 1 Oa, lid 2, onderdeel c, wordt opgemerkt dat deze bepaling door de term 'indirect' ook de 
situatiee bestrijkt waarin vermogen via enige tussenschakels bij de directe crediteur van de belas-
tingplichtigee terechtkomt. 

43,, Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr, 5, blz. 29. 
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doorlenen,, waarbij de rechthebbende de gelden leent aan de crediteur van de belas-
tingplichtige.44 4 

Dee verschillende betekenissen van de uitdrukkingen 'in feite*  en 'indirect' blijven 
enigszinss onduidelijk, vooral omdat deze termen geregeld door elkaar worden ge-
hanteerd.455 Verder wordt de term 'indirect' ook wel in verband gebracht met garan-
tiess en dergelijke van de rechthebbende46, maar in dat geval is nu juist geen sprake 
vann het tussenschuiven van een derde, maar van een tussenschakeling van de recht-
hebbende.. Deze neemt immers het debiteurenrisico van de crediteur over. Wanneer 
dee rechthebbende als garant of borg wordt aangesproken, ontstaat een schuld van de 
rechthebbendee jegens de crediteur, en na voldoening van die schuld, een schuld van 
dee debiteur jegens de rechthebbende.47 Wanneer indirect wordt schuldiggebleven is 
hethet juist een derde die tussen de belastingplichtige/debiteur en de rechthebbende/ 
crediteurr geschoven wordt. Gelet op de gewone betekenis van het begrip 'indirect', 
enn gelet op de toelichtingen in de wetsgeschiedenis, ga ik er vanuit dat met de term 
'indirect'' wordt gedoeld op de situatie waarin de rechthebbende gelden leent aan de 
directee crediteur, en niet op de situatie waarin de rechthebbende zekerheid stelt in 
verbandd met een schuld aan een derde. 

Vann een indirect schuldigblijven is niet alleen sprake indien de derde van stond af 
aann is tussengeschakeld, doch mede indien dat later gebeurt. Ter illustratie kan wor-
denn verwezen naar het volgende voorbeeld van de staatssecretaris: de belasting-
plichtigee heeft een schuld aan zijn aandeelhouder (X) wegens een schuldig gebleven 

44.. Vgl. in dit verband de toelichting op het voorgestelde art. 15, vijfde lid. Deze bepaling zou als volgt 
gaann luiden volgens het op 23 april 1996 ingediende voorstel: 'Het bepaalde in het vierde lid vindt 
mett betrekking tot geldleningen die verband houden met de verwerving van aandelen geen toe-
passingg voorzover blijkt dat het lichaam waaraan de geldlening is verschuldigd met het oog op de 
verwervingg van de aandelen rechtens dan wel in feite direct of indirect in dezelfde mate vermo-
genn uit hoofde van geldlening heeft aangetrokken van niet verbonden lichamen.' Volgens de toe-
lichtingg (Kamerstukken II, 1995-1996.24 696, nr. 3, blz. 29) werd met de term'indirect' hier 
bijvoorbeeldd gedoeld op de situatie dat een banklening is opgenomen door een concernfinancie-
ringsmaatschappij,, die de lening heeft doorgegeven aan de overnemende moeder, die de lening 
opp haar beurt weer heeft doorgegeven aan de Nederlandse tussenhoudster. 

45.. Men zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 17, waarin wordt opge-
merkt:: 'De in de wettekst opgenomen term 'rechtens dan wel in feite direct' strekt ertoe niet al-
leenn die rente van aftrek uit (te) sluiten welke zich voordoet in een situatie waarin er sprake is 
vann het direct schuldig blijven maar ook in die gevallen waarin er rechtens geen, maar materieel 
gezienn wel sprake is van schuldig blijven {...)'. 

46.. Vgl. bijvoorbeeld Kamerstukken 11, 2003-2004. 29 210, nr. 25. blz. 31, waarin wordt betoogd dat 
voorr de toepassing van art. lOd, derde lid, met betrekking tot garantstellingen door de aandeet-
houderhetzelfdegeldtalsvoorart.. lOaenart. 15ad, terwijl art. lOd.derdetid.slechtsspreektvan 
rentee ter zake van geldleningen direct of indirect (en niet: rechtens of in feite) verschuldigd aan 
mett de belastingplichtige verbonden lichamen. Zie ook het Besluit van 2 november 2001, 
BNBB 2002/59, punt 7. 

47.. Wanneer sprake is van een borgtocht in de zin van art. 7:850 BW heeft de borg voor het bedrag 
datt hij heeft voldaan op grond van art. 7:866 BW een regresrecht jegens de debiteur. Wanneer 
geenn sprake is van borgtocht kan een regresrecht uiteraard contractueel zijn overeengekomen. 
Waarr ik in dit artikel over garanties spreek, ga ik er vanuit dat de garant een regresrecht heeft. 
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terugbetalingg van kapitaal of dividenduitkering die onder de werking van art. 10a, 
lidd 1, valt en die wordt overgenomen door een ander al dan niet verbonden lichaam 
(Y),, waardoor de belastingplichtige een schuld aan Y krijgt.48 Na de tussenschuiving 
vann Y is nog immer sprake van een aan X schuldig gebleven terugbetaling van kapi-
taall  of dividenduitkering, zij het indirect. 

5.3.4.44 Conclusie 

Art.. 10a, eerste lid, is van toepassing wanneer is voldaan aan de volgende drie voor-
waarden: : 
1.. de belastingplichtige verricht een dividenduitkering, terugbetaling van kapitaal, 

kapitaalstortingg of verstrekking of aflossing van een hybride schuld; 
2.. in verband daarmee ontstaat een schuld bij de belastingplichtige, en 
3.. de gerechtigde van de onder 1 bedoelde betaling is (i) de crediteur, of (ii) bij hem 

rustt het debiteurenrisico, als de belastingplichtige niet zelfstandig het bedrag van 
eenn derde had kunnen lenen {in dat geval is rechtens of in feite direct schuldigge-
bleven)) of de gerechtigde heeft de crediteur met een geldlening in staat gesteld 
tott de verstrekking van die lening (in dat geval is indirect schuldiggebleven). 

5.3,55 Een winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal (of aflossing van een 
hybridehybride lening) of kapitaalstorting (of verstrekking van een hybride lening) 

Onderr winstuitdelingen moeten uiteraard niet slechts formele doch mede verkapte 
dividendenn worden verstaan49, zoals onder de kapitaalstortingen zowel stortingen 
vann nominaal kapitaal, agio en informeel kapitaal moet worden begrepen.50 Een in-
koopp van eigen aandelen die niet ter tijdelijke belegging dient zal tot teruggaaf van 
kapitaall  en eventueel tot een dividenduitkering in de zin van art. 10a. lid 1, aanlei-
dingg geven.51 

Eenn zogenoemde hybride lening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, wordt bij de 
toepassingg min of meer gelijkgesteld aan eigen vermogen (zie § 2.4.3). Deze gelijk-
stellingg geldt ook voor toepassing van art. 10a. Het gekunstelde creëren van renteaf-
trekk kan zich volgens de staatssecretaris ook voordoen wanneer de verstrekking of 
dee aflossing van een hybride lening rechtens of in feite schuldig wordt gebleven.52 

Hieronderr valt bijvoorbeeld de situatie dat de belastingplichtige geld leent van een 
crediteurr (niet noodzakelijkerwijs van een verbonden lichaam of verbonden per-

48.. Zie vraag 3 in het Besluit van 2 november 2001, BNB 2002/59. 

49.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 29. Zie ook Kamerstukken II, 1996-1997, 24 696, 

nr.. 8. blz. 16. 
50.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696. nr. 5, blz. 30. 
51.. Vgl. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 30-31. Daarbij wordt de situatie besproken 

waarinn een joint venture een van de partners uitkoopt, waarbij de geldsom wordt schuldig geble-
venn of geleend van een verbonden lichaam. 

52.. Kamerstukken II, 2001-2002. 28 487, nr. 3, blz. 39-40. 
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soon!)) en vervolgens een hybride geldlening aan diezelfde crediteur verstrekt, of 
juistt een hybride geldlening van die crediteur aflost.53 

Specifiekee aandacht verdient de situatie waarin een dochtervennootschap wordt 
vervreemdd aan een andere dochtermaatschappij en de koopsom wordt schuldig ge-
blevenn aan de moedermaatschappij. Deze situatie wordt bestreken door art. 10a, 
lidd 2, onderdeel b, Wet Vpb. 1969. Het eerste lid lijk t niet van toepassing (uiteraard 
afgezienn van de situatie dat de koopsom hoger is dan het bedrag dat onder zakelijke 
voorwaardenn zou zijn overeengekomen; in dat geval vormt het exces een verkapt di-
videndd dat - indien het wordt schuldiggebleven - onder art. 10a, lid 1, valt). Ten ge-
volgee van een opmerking in de Memorie van toelichting54 wordt die opvatting ech-
terr wel gehuldigd.55 De staatssecretaris betoogt dat op grond van het eerste lid de 
rentee in de casus die voorlag in het arrest van de Hoge Raad van 23 augustus 1995, 
BNBB 1996/3 met noot Hoogendoorn, niet aftrekbaar zou zijn. 

BNBB 1996/3 betrof de volgende casus: een vennootschap (J) werd ingebracht in een 
zustervennootschapp (I), die J op haar beurt verkocht aan een derde zustervennoot-
schapp (X), die de koopsom aan I schuldig bleef. I werd daarna een fiscale beleggings-
instelling.. X en J vormden een fiscale eenheid. De gevolgen van deze rechtshandelin-
genn kwamen volgens de Hoge Raad overeen met de gevolgen van de uitkering van 
vermogenn door aanvaarding van een rentedragende schuld aan de aandeelhouders. 
Diee rechtshandeling achtte hij niet in strijd met doel en strekking van de wet. De tus-
senvoegingg van een fiscale beleggingsinstelling was niet relevant, nu de tegen het 
nultarieff  belaste winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moest wor-
denn uitgekeerd aan de aandeelhouders, en aldus als inkomsten uit vermogen bij die 
aandeelhouderss werd belast. 

Hett standpunt van de staatssecretaris berust kennelijk op de overweging van de 
Hogee Raad dat de gevolgen van het geheel van handelingen met betrekking tot de 
verhangenn dochtermaatschappij overeenkwamen met de gevolgen van het bij wijze 
vann aanvaarding van een schuld uitkeren van vermogen. Door de gevolgen van de 
verhangingg op één lijn te stellen met een uitdeling door aanvaarding van een schuld 
(inn feite: een schuldigerkenning van dividend) lijk t de Hoge Raad een uitzondering te 
makenn op het uitgangspunt dat ieder lichaam afzonderlijk in de heffing wordt be-
trokkenn op grond van feiten en omstandigheden die dat lichaam aangaan.56 Wan-
neerr men de desbetreffende vennootschappen afzonderlijk beschouwt, is immers 
geenn sprake van een uitdeling. De verhangen vennootschap (j) is niets verschul-

53.. Zie over deze problematiek P.C van der Vegt, De voortgaande bastaardering van de vennoot-
schapsblasting.. WFR 2002/6496, blz. 1280 t/m 1291, op blz. 1286 en 1287, en R.RC.W.M. Brands-
maa en J. Cooijer, Het Veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: hybride leningen in de 
vennootschapsbelasting,, WFR 2002/6505, blz. 1661 t/m 1673, op blz. 1668 t/m 1671. 

54.. Kamerstukken 1.1996-1997. 24696, nr. 3, blz. 17. 
55.. H.P.W. Snijders, Beperking renteaftrek in de winstsfeer op andere gronden dan fraus legis, oftewel 

winstdrainagee en het art. 7 Wet IB 1964-dilemma, WFR 1998/20. 
56.. Vgl. HR 3 mei 2002, BNB 2002/257, r.o. 4.3. 
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digd577 (evenmin als 1, de fiscale beleggingsinstelling58) en de overnemende ven-
nootschapp zet geen eigen vermogen in vreemd vermogen om. Doordat tussen X enj 
eenn fiscale eenheid gevormd wordt, zou men dit anders kunnen zien, mits men de 
fiscalee eenheid met J zou vereenzelvigen en I wegdenkt.59 Indien de crediteur de 
aandeelhouderr van de fiscale eenheid is wordt er immers - geconsolideerd gezien -
eenn schuld aan de aandeelhouder gecreëerd. 

Tochh deel ik niet de opvatting dat onder het regime van de in 1996 ingevoerde winst-
drainagewetgevingg een interne verhanging moet worden gelijkgesteld met een 
schuldiggeblevenn dividend. In elk geval acht ik de in de literatuur verdedigde opvat-
tingg onjuist dat het eerste lid zou gelden voor elke interne verhanging met schuldi-
gerkenning.500 (Dat standpunt gaat overigens ook verder dan de Memorie van Toe-
lichting,, waarin slechts de toepassing op de casus in BNB 1996/3 werd verdedigd.) 
Wanneerr men de overwegingen zo ruim interpreteert, wordt miskend dat de verge-
lijkingg die de Hoge Raad maakte is toegespitst op de specifieke omstandigheden van 
dee casus in dat arrest. De vergelijking die de Hoge Raad maakte gaat slechts op wan-
neerr de nieuwe holding van de verhangen vennootschap genegeerd wordt. De ach-
tergrondd is dat de oprichting van de holding en het aangaan van een fiscale eenheid 
alss handelingen met betrekking tot de verhangen werkmaatschappij werden aange-
merkt.. Deze overweging is beperkt tot de situatie waarin een lege vennootschap 
wordtt verworven of opgericht, en dat die verwerving of oprichting, de verhanging 
vann de werkmaatschappij en de vorming van een fiscale eenheid als een samenstel 
vann handelingen wordt aangemerkt. Ik meen echter dat ook de beperktere opvatting 
datdat de casus van BNB 1996/3 onder het eerste lid zou vallen, onjuist is. Wanneer de 
staatssecretariss de conclusie trekt dat de handelingen in dit arrest (een verhanging 
mett schuldigerkenning van de koopsom aan de aandeelhouder) gelijk moeten wor-
denn gesteld aan een schuldigerkenning van dividend, miskent hij dat de Hoge Raad 
dezee handelingen niet gelijk stelt, doch slechts de gevolgen daarvan vergelijkbaar 
acht.611 Die overwegingen moeten worden begrepen in het licht van de overige over-
wegingenn van de Hoge Raad, waarmee hij tot uitdrukking heeft willen brengen dat -
nuu een schuldigerkenning, die ertoe leidt dat de opgeroepen rente in mindering komt 
opp de winst, maar bij de aandeelhouder/schuldeiser tot het inkomen wordt gere-
kend62,, al niet in strijd is met doel en strekking met de wet - dat ook niet geldt voor 
dee handelingen in dat arrest. Die overwegingen kunnen niet worden uitgelegd in de 
zinn dat wanneer de wetgever bepaalde gevolgen toekent aan de schuldigerkenning 

57.. Vgl. HR 29 juni 1994, BNB 1994/293. 
58.. De uitdelingsverplichting is uiteraard geen schuld. 
59.. Vgl, de laatste volzin van r.o. 3.5.1. waarin de Hoge Raad overweegt dat de geschapen rechtstoe-

standd kan worden gelijkgesteld met die waarin de koopsom voor de aandelen in J en de daarover 
verschuldigdee rente rechtstreeks aan haar aandeelhouders verschuldigd zou zijn. 

60.. Snijders, t.a.p., blz. 29 l.k., lijk t dit standpunt in te nemen. Snijders meent dat 'blijkbaar ook de 

w e tg e v err v an oordeel is dat bij een holdingconstructie in concernverband de koopsom in feite is 
aann te merken als de realisatie van winstreserves en aangemerkt dient te worden als dividend'. 

61.. Vgl. W.J.C. Paardekooper, Beperking renteaftrek of uitbreiding van de belastinggrondslag. 
WFRR 1998/950, blz. 952. 

62.. Vergelijk in dit verband arrest HR 10 augustus 2001, BNB 2001/399. 
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vann dividend, hetzelfde zonder meer zou gelden voor de handelingen in dat arrest. Bij 
eenn verhanging wordt geen dividend uitgekeerd of schuldiggebleven.63 Art. 10a, lid 1, 
iss daarom naar mijn mening niet van toepassing. Daar is naar mijn mening te minder 
redenn voor. nu in lid 2, onderdeel b, een specifieke wettelijke bepaling is gecreëerd 
voorr een schuldverhouding in verband met een interne verhanging.64 Ik ben daarom 
vann mening dat niet alleen de verhanging zoals die in BNB 1996/3 aan de orde was, 
maarr elke verhanging slechts door lid 2, onderdeel b, wordt bestreken. 

5.3.66 Het verband tussen de schuld en de rechtshandeling 

Inn de wetsgeschiedenis is weinig te vinden over de vraag wanneer voldoende ver-
bandd bestaat tussen een schuldverhouding en een dividend, een kapitaalstorting, of 
eenn terugbetaling van kapitaal. In de Memorie van toelichting65 wordt hierover op-
gemerkt: : 

'Off  de rente hier in feite mee samenhangt, dient te worden beoordeeld aan 
dee hand van alle relevante omstandigheden. In dit verband kunnen worden 
genoemdd de rente, de looptijd van de lening, het overeengekomen aflos-
singsschema,, de hoogte van de verstrekte lening in relatie tot het uitge-
keerdee dividend, het terugbetaalde kapitaal of de kapitaalstorting en 
voortss eventueel gestelde zekerheden. Deze omstandigheden kunnen in 
onderlingee samenhang bezien tot de conclusie leiden dat de aan het credi-
teurschapp verbonden risico's in feite niet worden gedragen door de juridi-
schee schuldeiser maar bij voorbeeld door de moedermaatschappij. Dit zal 
zichh bij voorbeeld voordoen in het geval een dochtermaatschappij bij een 
derdee een lening afsluit teneinde dividend uit te betalen of gestort kapitaal 
terugg te betalen. Neemt de moedermaatschappij de lening aan de dochter 
vann de derde over of loopt zij een reëel risico te worden aangesproken voor 
dee terugbetaling van de lening dan doet zich materieel gezien een schuldi-
gerkenningvann dividend of teruggaaf van gestort kapitaal voor (zou de 
moedermaatschappijj  worden aangesproken dan ontstaat van rechtswege 
eenn schuld van de dochtervennootschap aan de moedermaatschappij nu 
dezee laatste de schuld van de dochtervennootschap heeft voldaan). Ook in 
anderee situaties is echter voorstelbaar dat op grond van de omstandighe-
denn waaronder de lening tot stand is gekomen de conclusie moet worden 
getrokkenn dat de rente in feite samenhangt met een schuldigerkenning van 
dividend,, teruggaaf van gestort kapitaal of kapitaalstorting.'66 

63.. Weliswaar waren de revenuen in een dergelijke situatie onder de Wet IB 1964 volgens de hol-
ding-enn kasgeldjurisprudentie belastbaar (althans tot 1 januari 1997; vanaf de wijziging van de 
aanmerkelijk-belangregelingg is de opbrengst van een verhanging in beginsel slechts belast als 
winstt uit aanmerkelijk belang), doch die belastbaarheid kon niet via interpretatie van art. 24 maar 
slechtss door toepassing van fraus legis worden gerealiseerd. 

64.. Vgl. Paardekooper, t.a.p., bl2. 954-955. 
65.. Kamerstukken II, 1995-1996,24696, nr. 3, blz. 17. 
66.. Kamerstukken 11. 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 17. 
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Dezee overwegingen zijn niet geheel helder. Eerst worden omstandigheden aange-
kondigdd die dienen ter toetsing van het verband tussen de rente en de in lid 1 ge-
noemdee rechtshandelingen, en vervolgens worden deze omstandigheden genoemd 
inn verband met de vraag door wie de aan het crediteurschap verbonden risico's wor-
denn gedragen. Mijns inziens zijn van de genoemde omstandigheden voor de ant-
woordd op de eerste vraag (het verband) relevant de hoogte van de verstrekte lening 
inn relatie tot het uitgekeerde dividend, het terugbetaalde kapitaal of de kapitaalstor-
ting.. Voorts lijk t mij relevant wat het tijdsverloop is tussen de lening en de uitkering, 
stortingg of terugbetaling. 

Zoalss ik in § 5.2 heb betoogd is art. 10a bedoeld als codificatie van de winstdrainage-
jurisprudentie,, en blijf t die jurisprudentie daarom relevant voorzover in de wetge-
vingg niet expliciet wordt afgeweken van de jurisprudentie. Met betrekking tot de 
vereistee causaliteit (het verband tussen de lening en de besmette rechtshandeling) 
betekentt dat mijns inziens dat sprake moet zijn van een samenstel van rechtshande-
lingen,, hetgeen het geval is bij rechtstreekse verbanden (zie verder § 5.4.5). 

Inn sommige gevallen is er een samenloop tussen de lening en de uitkering, storting of 
terugbetaling.. In dat geval is duidelijk dat sprake is van een schuldigerkenning in de 
zinn van art 10a, lid 1. Zie Hof Amsterdam, 9 mei 2001, FED 2001/493, dat een ruime, 
materiëlee opvatting huldigt, en oordeelde dat de inbreng van een vordering op een 
mett de inbrenger gevoegde dochtervennootschap als een schuldiggebleven kapitaal-
stortingg kwalificeert. Zie ook het Besluit van 2 november 2001, BNB 2002/59, punt 
6.a,, waarin de staatssecretaris in een soortgelijke situatie hetzelfde betoogt. Ik 
meenn dat de staatssecretaris op dit punt gelijk heeft: gelet op de tekst van art. 10a, 
lidd 1 en de toelichting daarop is de bepaling niet alleen van toepassing in het geval 
vann een schuldigerkenning in juridische zin, maar tevens indien in verband met een 
vann de genoemde rechtshandelingen (een dividenduitkering, terugbetaling van ka-
pitaal,, kapitaalstorting of verstrekking of aflossing van een hybride schuld) een 
schuldd ontstaat aan de rechthebbende. 

Hett verband tussen een lening en een dividenduitkering was aan de orde in de uit-
spraakk van HR 8 oktober 2004. BNB 2005/51. In geschil was de toepassing van 
art.. 10a, leden 1 en 2. De belastingplichtige in deze zaak had aan haar aandeelhou-
der,, een onbelaste stichting, een interim-dividend uitgekeerd op 17 december 1997 
enn een slotdividend op 22 juni 1998. Voorts waren in de jaren 1998,1999 en 2000 di-
videndenn uitgekeerd. De stichting had op 12 januari 1998 een krediet verstrekt aan 
eenn met de belastingplichtige gevoegde dochter. Volgens het hof was er geen sprake 
vann een in feite direct of indirect schuldiggebleven winstuitkering, en evenmin van 
eenn verband zoals bedoeld in art. 10a, lid 2. Het cassatiemiddel - zoals door de Hoge 
Raadd opgevat - richtte zich slechts tegen dit laatste oordeel. Dat oordeel was ge-
stoeldd op de oordelen: 

67.. Vergelijk verder Kamerstukken [, 1996-1997. 24 696, nr. 52b. blz. 8-9, over de toepassing van 
art.. 10a en 15, lid 4 (oud) in een situatie dat een interne schuldverhouding manifest wordt door 
dee verbreking van een fiscale eenheid. 
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-- dat belanghebbende voor de investering ook op eigen kracht een lening bij een 
derdee had kunnen verkrijgen; 

-- dat het niet aannemelijk was dat op het moment waarop de algemene vergade-
ringg van aandeelhouders een besluit nam tot uitkering van het interim-dividend 
all  vaststond dat deze investering geheel door de stichting zou worden gefinan-
cierd;; en 

-- dat de onder de kredietovereenkomst met de stichting opgenomen bedragen 
praktischh geheel zijn aangewend voor de herinrichting van hotelkamers. 

Daarvann uitgaande oordeelde het hof dat de inspecteur niet aannemelijk had ge-
maaktt dat er een verband in de zin van art. 10a, lid 2, was, en dat daar niet aan afdeed 
datdat de algemene vergadering van aandeelhouders er op 21 oktober 1997 al van op de 
hoogtee was dat op afzienbare tijd zou moeten worden geïnvesteerd in de renovatie 
vann hotelkamers. Dat oordeel gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een verkeerde 
rechtsopvatting.. De omstandigheid dat ten tijde van de winstuitdeling al vaststaat 
datdat er op korte termijn een financieringsbehoefte bestaat brengt mijns inziens inder-
daadd niet mee dat er een verband in de zin van art. 10a, lid 2 ontstaat (hoewel het 
well  een rol kan spelen in de bewijsvoering). Daartoe is mijns inziens vereist dat er 
sprakee is van een samenstel van rechtshandelingen, en die ontbrak nu juist omdat 
hett niet aannemelijk was dat ten tijde van het dividendbesluit al vaststond dat de re-
novatiee door leningen van de stichting zou worden gefinancierd. Ik acht dit daarom 
eenn juist oordeel van de Hoge Raad. De overige omstandigheden die het hof aan zijn 
oordeell  ten grondslag legde acht ik van minder belang. De omstandigheid dat de be-
lastingplichtigee zelfstandig een derdenlening had kunnen krijgen acht ik slechts van 
belangg ter ondersteuning van het feitelijke oordeel dat ten tijde van het dividendbe-
sluitt niet vaststond hoe in toekomstige financieringsbehoeften zal worden voorzien. 
Dee omstandigheid dat de gelden uiteindelijk zijn gebruikt voor een zakelijk doel zegt 
weinigg omdat de uitdeling nu juist aan de lening voorafging; ook in dat geval kan 
sprakee zijn van een kasrondje en dan is het niet van belang hoe het geld dat een kas-
rondjee heeft gemaakt uiteindelijk wordt gebruikt. 

Eenn andere vraag is onder welke omstandigheden het verband tussen rente en de be-
smettee rechtshandeling (een winstuitdeling, een kapitaalstorting, terugbetaling van 
kapitaal,, of verstrekking of aflossing van een hybride lening) door een wijziging van 
omstandighedenn kan ontstaan of kan worden doorbroken. Deze vraag kan zich bij-
voorbeeldd voordoen wanneer de aandelenband met de 'rechthebbende'68 verdwijnt, 
dee schuld wordt vervangen, of de vordering door de rechthebbende wordt gecedeerd 
aann een verbonden lichaam of een derde. Wanneer niet langer wordt voldaan aan de 
eiss dat de rechthebbende rechtens of in feite direct of indirect crediteur is, dan kan 
lidd 1 niet langer worden toegepast. Indien daarentegen nog steeds aan die eis wordt 
voldaan,, maar een derde wordt tussengeschoven, dan blijf t art. 10a, lid 1 van toepas-
sing.699 Wanneer door een wijziging van omstandigheden de rechthebbende credi-
teurr wordt, zou de schuld besmet kunnen raken. De staatssecretaris heeft hierover 
zijnn visie gegeven in het Besluit van 2 november 2001, BNB 2002/59, onder punt 4. 

es.. Zie §5.3.3. 
69.. Vgl. Besluit 2 november 2001, BNB 2002/59. 
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Dee staatssecretaris stelt dat de beoordeling of art. 10a, lid 1 van toepassing is jaarlijks 
aann de orde komt, en illustreert dit standpunt aan de hand van het volgende voor-
beeld: : 

'BVV D heeft dividend uitgekeerd aan haar moedermaatschappij BV M. Daar-
toee heeft ze geld geleend van een bank. De moedermaatschappij heeft zich 
garantt gesteld voor de lening. BV D had de lening ook zonder garantstelling 
vann BV M kunnen krijgen. In dat geval is artikel 10a niet van toepassing. De 
zakenn gaan slecht bij BV D en BV M wordt door de bank aangesproken voor 
dee voldoening van de hoofdsom en komt haar verplichtingen uit hoofde 
vann de garantstelling na. De moedermaatschappij treedt door de schuld te 
voldoenn in de rechten van de bank. Het gevolg hiervan is dat een situatie 
ontstaatt waarop (behoudens tegenbewijs) artikel 10a, eerste lid van toe-
passingg is.' 

Ontegenzeggelijkk is er een verband tussen de verplichtingen van de moedermaat-
schappijj  en de dividenduitkering. Immers, zonder dat dividend was de banklening 
niett opgenomen en zou de garantstelling niet hebben plaatsgevonden. Het is echter 
goedd verdedigbaar dat onder genoemde omstandigheden geen sprake is van een vol-
doendee verband. Zoals ik hiervóór heb betoogd moet de causaliteit worden aange-
toondd aan de hand van de winstdrainagejurisprudentie, waarin een samenstel van 
rechtshandelingenn wordt geëist. Van zo'n samenstel is hier geen sprake, aangezien 
bijj  de garantstelling de dochter nog solvabel was. Toch is het, gelet op de wetsge-
schiedenis,, kennelijk wel de bedoeling dat art. 10a in dat geval van toepassing is. In 
dee Memorie van toelichting wordt het voorbeeld gegeven van een dochtermaat-
schappijj  die bij een derde een lening afsluit teneinde dividend uit te betalen of ge-
stortt kapitaal terug te betalen, waarna de moedermaatschappij de lening aan de 
dochterr van de derde overneemt.70 In dat geval doet zich volgens de staatssecretaris 
materieell  gezien een schuldigerkenning van dividend of teruggaaf van gestort kapi-
taall  voor. Deze opvatting is niet tegengesproken in het parlement. 

5.3.77 In overwegende mate zakelijke overwegingen 

5.3.7.11 Invoeging van de zakelijkheidsexceptie 

Dee aftrekbeperking mist toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt 
datdat aan de schuldigerkenning in overwegende mate zakelijke overwegingen ten 
grondslagg liggen. Aanvankelijk kende het wetsvoorstel geen tegenbewijsregeling 
voorr schuldigerkenningen. De staatssecretaris heeft echter tijdens de behandeling 
vann het wetsvoorstel erkend dat de door het eerste lid bestreken schuldigerkennin-
genn ook kunnen zijn ingegeven door zakelijke overwegingen, en heeft derhalve bij 
(Eerste)) Nota van wijziging de tweede en derde volzin in het eerste lid toegevoegd. 
Uitbreidingg van de ruimere tegenbewijsregeling van het derde lid tot de schuldiger-
kenningenn van het eerste lid is door de staatssecretaris echter afgewezen (zie onder 

70.. Kamerstukken II. 1995-1996. 24 696. nr. 3T blz. 17. 
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5.5.1).. Indien sprake is van een compenserende heffing in Nederland zal naar mijn 
meningg overigens doorgaans sprake zijn van in overwegende mate zakelijke overwe-
gingen. . 

5.3.7.22 Zakelijke overwegingen 

Hett zakelijkheidscriterium komt bij toepassing van art. 10a wat vreemd voor. Dat cri-
teriumm wordt immers gehanteerd bij de winstbepaling, teneinde uit de winst de ele-
mentenn te elimineren die niet hun grond vinden in de onderneming doch in privé-
motievenn (bij natuurlijke personen) respectievelijk in aandeelhoudersmotieven.71 

Diee toets ligt besloten in art. 8 Wet Vpb. 1969 jo. art. 3.8 Wet IB 2001 en vindt voor 
watt betreft de 'at arm's lenth'-toets bevesting in art. 8b Wet Vpb. 1969. Art. 10a komt 
pass aan de orde wanneer de horde van de zakelijkheid is gepasseerd. De rente waar-
vann getoetst wordt of die ingevolge art. 10a in aftrek wordt beperkt is derhalve per 
definitiee zakelijk. Anderzijds zijn de (schuldiggebleven) winstuitdelingen, terugga-
venn van kapitaal en kapitaalstortingen per definitie onzakelijk: zij vinden immers 
hunn grond in de aandeelhoudersverhouding. Op deze wijze moet het zakelijkheids-
criteriumm van art. 10a evenwel niet worden opgevat. Dat blijkt mede uit het derde 
lid,, onderdeel a, dat bepaalt dat het tweede lid geen toepassing vindt indien de be-
lastingplichtigee aannemelijk maakt dat zowel aan de geldlening als aan de daarmee 
verhoudendee rechtshandeling in overwegende mate zakelijke overwegingen ten 
grondslagg liggen. Dat impliceert dat die rechtshandelingen, waaronder winstuitde-
lingen,, teruggaven van kapitaal en kapitaalstortingen zakelijk kunnen zijn. Ook in de 
wetsgeschiedeniss is tot uitdrukking gebracht dat de beoordeling van de zakelijkheid 
vann de voorwaarden van de geldlening, die aan de orde komt bij art. 3.8 Wet IB 2001 
(art.. 7 Wet IB 1964) jo. art. 8 Wet Vpb. 1969, losstaat van de beoordeling van de za-
kelijkheidd van de motieven die aan de lening en de daarmee verband houdende 
rechtshandelingg ten grondslag liggen.72 

Hett zakelijkheidscriterium is begrijpelijker wanneer men voor ogen houdt dat 
art.. 10a een codificatie vormt van de winstdrainagejurisprudentie.73 Art. 10a moet 
dann ook zoveel mogelijk als een codificatie van die jurisprudentie moet worden aan-
gemerktt (zie § 5.2). Zo beschouwd is duidelijk dat de uitdrukking zakelijke overwe-
gingenn wordt gebruikt ter onderscheid van belastingverijdelende overwegingen. 
Ookk uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het zakelijkheidscriterium identiek is aan het 
criteriumm uit de winstdrainagejurisprudentie, zij het dat de bewijslast naar de belas-
tingplichtigee is verschoven:74 

71.. Vergelijk J. Doornebal, De opmars van het zakelijkheidscriterium, TFO 2001/153, blz. 154. 
72.. Kamerstukken 11, 1995-1996.24 696, nr, 5, blz. 32-33. 
73.. Vergelijk Doornebal, t.a.p., blz. 159. Zie tevens E. Aardema in zijn noot onder HR 13 juli 2001, 

BNBB 2001 /398, met conclusie Van Kalmthout, die de geslaagdheid van de codificatie in twijfel 
trekt. . 

74.. Kamerstukken I, 1996-1997, 24 696, nr. 52b, blz. 4. Vergelijk tevens nr. 3. blz. 22 en nr. 5, blz. 35. 
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'Ingevolgee de fraus legis jurisprudentie wordt in strijd met doel en strek-
kingg van de wet getreden wanneer aan de rechtshandeling in overwegende 
matee fiscale, belastingbesparende motieven ten grondslag liggen. Bij de te-
genbewijsregelingg van artikel 10a zal de belastingplichtige aannemelijk 
moetenn maken dat aan de geldlening en de rechtshandeling in overwegen-
dee mate zakelijke motieven ten grondslag liggen. (...) Net zoals bij de fraus 
legiss jurisprudentie, is de regeling er niet op gericht om transacties welke 
niett zijn ingegeven door fiscale motieven in de weg te staan.' 

Eerste-Kamerlidd Rensema betoonde zich kritisch over het gebruik van het criterium 
'inn overwegende mate zakelijke overwegingen'.75 Naar zijn mening is het motief bui-
tenn de afgrenzing met de privé-sfeer in het fiscale recht in het algemeen niet van be-
lang.. Hij achtte het niet wenselijk en niet fraai om bij art. 10a terug te grijpen op het 
motiefvereistee bij de toepassing van fraus legis, omdat het beroep op fraus legis moet 
wordenn gereserveerd voor buitengewone gevallen. Rensema verwijst verder naar de 
noott van Hofstra onder HR 24 september 1980, BNB 1980/332, waarin deze betoogt 
datdat fiscale rechtsregels objectief, dus onafhankelijk van het motief van iedere belas-
tingplichtige,, moeten worden toegepast. De staatssecretaris achtte het verantwoord 
ditt 'inderdaad aan de fraus-legis en richtige heffing jurisprudentie ontleende criteri-
um'' toe te passen, omdat art. 10a erop gericht is om constructies te bestrijden, en dat 
hethet om bijzondere situaties gaat waarin belastingplichtigen niet per ongeluk ver-
zeildd raken.76 

Ikk deel de mening van Rensema dat het motiefcriterium ongelukkig is bij de belas-
tingheffing,, maar acht het gebruik ervan desalniettemin gerechtvaardigd, gegeven 
dee wens de frauslegisjurisprudentie te codificeren. Die toets dient er immers toe 
overkilll  te voorkomen en de aftrekbeperking tot opzetjes te beperken. Een andere 
vraagg is of deze opzetjes niet beter kunnen worden bestreden door algemene, objec-
tievee criteria, zoals bepalingen tegen onderkapitalisatie (zie § 9.6 en § 10.10). 

5.3.7.33 In overwegende mate 

Dee renteaftrek wordt niet beperkt wanneer de belastingplichtige aannemelijk weet 
tee maken dat aan de schuldigerkenning in overwegende mate zakelijke overwegin-
genn ten grondslag liggen. Onzakelijke (dat wil zeggen: fiscale) overwegingen mogen 
duss wel een rol hebben gespeeld, als de zakelijke overwegingen maar 'overwegen'. 
Wanneerr deze bepaling grammaticaal wordt uitgelegd zou dat betekenen dat als cri-
teriumm geldt dat de zakelijke overwegingen zwaarder wegen, dus van groter belang 
zijn,, dan de fiscale overwegingen. Dat is wat anders dan dat de zakelijke overwegin-
genn beslissend zijn. Als aan de schuldigerkenning een zakelijke en een fiscale over-
wegingg ten grondslag hebben gelegen, dan zijn er in theorie vier mogelijkheden: 

75.. Handelingen], 10 december 1996, blz. 10-332 Lk. 
76.. Handelingen 1, 11 december 1996, blz. 11 -453 r.k. 
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(i)) zowel de fiscale als de zakelijke overweging zijn voldoende voorwaarden, dat 
will  zeggen dat beide overwegingen op zichzelf de beslissing tot schuldigerken-
ningg kunnen dragen; 

(ii)) beide overwegingen zijn noodzakelijke voorwaarden, dat wil zeggen als een van 
beidee zou ontbreken dan zou de schuldigerkenning niet hebben plaatsgevon-
den; ; 

(iii )) de zakelijke overweging is zowel een voldoende als een noodzakelijke voor-
waarde; ; 

(iv)) de fiscale overweging is zowel een voldoende als een noodzakelijke voorwaarde. 

Volgenss de grammaticaal geïnterpreteerde wettekst zou in de gevallen (i), (ii) en (iii ) 
sprakee kunnen zijn van 'in overwegende mate zakelijke overwegingen', namelijk 
wanneerr de zakelijke overweging van groter gewicht is dan de fiscale overweging. 
Maarr het is niet gezegd dat die uitleg de juiste is. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 
dee uitdrukking 'in overwegende mate zakelijke overwegingen' bedoeld is als codifi-
catiee van het criterium uit de winstdrainagejurisprudentie, zij het dat de bewijslast 
opp de belastingplichtige komt te rusten.77 Voor de toepassing van fraus legis en rich-
tigee heffing was - zo blijkt uit de winstdrainagejurisprudentie - vereist dat de rele-
vantee transacties zijn verricht met als doorslaggevende beweegreden de verijdeling 
vann vennootschapsbelasting (zie bijvoorbeeld HR6 september 1995, BNB 1996/4, 
HRR 20 september 1995, BNB 1996/5 en HR 13 juli 2001, BNB 2001/398). Een door-
slaggevendee beweegreden is mijns inziens een noodzakelijke beweegreden, dat is 
eenn beweegreden zonder welke de schuldigerkenning niet had plaatsgevonden. Im-
mers,, als bijvoorbeeld zakelijke redenen een schuldigerkenning al rechtvaardigen 
(datt wil zeggen dat zij een voldoende voorwaarde vormen), dan kunnen fiscale rede-
nenn nooit doorslaggevend zijn, ook al zijn die redenen op zichzelf eveneens voldoen-
dee om de schuldigerkenning te rechtvaardigen. Men vergelijke het arrest HR 11 okto-
berr 2000, BNB 2001/121, over de vraag of het onmogelijk maken van de heffing van 
dividendbelastingg de 'doorslaggevende reden voor het verplaatsen van de werkelijke 
leiding'' van de desbetreffende vennootschap was in de zin van art. 34, lid 2, BRK. De 
Hogee Raad oordeelde dat indien een of meer andere redenen, van welke aard ook en 
eventueell  in combinatie, een meer dan bijkomstige rol hebben gespeeld, en derhalve 
dee zetelverplaatsing ook zou zijn uitgevoerd bij afwezigheid van een oogmerk ver-
bandd houdende met dividendbelasting, niet kon worden gezegd dat het onmogelijk 
makenn van de heffing van dividendbelasting de doorslaggevende reden was geweest 
voorr het verplaatsen van de werkelijke leiding van de vennootschap. Wanneer als 
criteriumm geldt dat de fiscale beweegreden doorslaggevend is (en dus als noodzakelij-
kee voorwaarde geldt), dan betekent dit dat richtige heffing of fraus legis kon worden 
toegepastt in de gevallen (ii) en(iv). Wanneer art. 10a een codificatie van deze juris-
prudentiee zou vormen dan zou dat betekenen dat in de gevallen (i) en (iii ) een be-
roepp op de tegenbewijsregeling zou kunnen worden gedaan, en dat in geval (ii) niet 
zouu hoeven te worden onderzocht welke beweegreden van het grootste gewicht 
was. . 

77.. Kamerstukken N, 1995-196, 24 696, nr. 3, blz. 22 en Kamerstukken II, 1995-196, 24 696. nr. 5, 
blz,, 35. 
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Weerr een ander beeld rijst op wanneer wordt uitgegaan van de toelichting in de 
wetsgeschiedeniss bij hetzelfde criterium zoals dat tot 2001 ook werd gesteld voor de 
faciliëringg van de juridische fusie en juridische splitsing. Het voordeel dat een ver-
dwijnendee of splitsende vennootschap behaalde kon slechts buiten aanmerking blij-
venn indien aan de fusie of splitsing in overwegende mate zakelijke overwegingen ten 
grondslagg lagen.78 Met de term 'in overwegende mate' werd volgens de wetsgeschie-
deniss bedoeld aan te geven dat zakelijke motieven beslissend waren.79 Dat betekent 
mijnss inziens hetzelfde als doorslaggevend. Maar dat de zakelijke motieven beslis-
sendd zijn is wat anders dan dat de fiscale overwegingen niet beslissend zijn. Immers: 
err is in casu geen sprake van dat de zakelijke en de fiscale overwegingen tegenover 
elkaarr staan (in dat geval is duidelijk dat geen beroep op de tegenbewijs regel ing kan 
wordenn gedaan), maar van de situatie dat beide overwegingen aan de schuldigerken-
ningg ten grondslag hebben gelegen. Het is mogelijk dat beide overwegingen beslis-
sendd zijn, zoals in geval (ii), en eveneens dat geen van beide beslissend is, namelijk in 
gevall  (i). De toets of zakelijke overwegingen beslissend zijn betekent dat als criteri-
umm geldt of de schuldigerkenning ook zou hebben plaatsgevonden indien er geen za-
kelijkee motieven zouden zijn. Dit lijk t op het criterium van de fusierichtlijn80: 
'hoofddoell  of één der hoofddoelen is belastingfraude of ontwijking'. Dit wordt in 
HRR 1 december 1999, BNB 2000/111 zo uitgelegd dat als criterium geldt 'of de aande-
lenruill  ook zou worden uitgevoerd, indien het niet-fiscale doel niet zou bestaan.' 

Dee laatste uitleg, waarin wordt beoordeeld of zakelijke motieven beslissend zijn, 
komtt er op neer dat beoordeeld wordt of ook zonder die zakelijke motieven de 
schuldigerkenningg zou plaatsvinden. Dat zou betekenen dat geen recht op renteaf-
trekk zou bestaan wanneer zowel de zakelijke als de fiscale beweegreden op zichzelf 
dee schuldigerkenning kunnen schragen (geval (i)). Ik zie echter niet in waarom de 
renteaftrekk in dat geval zou moeten worden beperkt: de belastingplichtige handelt 
immerss zakelijk. Wanneer daarentegen zowel de zakelijke als de fiscale beweegre-
denn noodzakelijk zijn, dan is de zakelijke beweegreden mede beslissend, maar in dat 
gevall  handelt de belastingplichtige niet volstrekt zakelijk. Doorslaggevend zou daar-
omm moeten zijn of de zakelijke overwegingen op zichzelf voldoende zijn om de 
schuldigerkenningg te rechtvaardigen. Dat is hetzelfde als dat de fiscale redenen niet 
noodzakelijkk (beslissend) zijn. het criterium dat uit de gecodificeerde jurisprudentie 
voortvloeit. . 

Conclusie:: het gaat erom of de schuldigerkenning ook had plaatsgevonden zonder de 
fiscalee motieven. 

5.3.7.44 Voorbeelden van zakelijke overwegingen 

Inn de wetsgeschiedenis is een aantal situaties besproken waarin de schuldigerken-
ningg kan zijn ingegeven door 'in overwegende mate zakelijke overwegingen'. De 

78.. Art. 14a. lid 5 en art. 14b, lid 5, tekst tot 2001. 
79.. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709, nr. 5, blz. 5. 
80.. Art. 11. lid 1, onderdeel a, tweede zinsdeel, van de Richtlijn 90/434/EEG, PbEG L 2555/1. 
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voorbeeldenn in de MvT zijn specifiek met betrekking tot art. 10a, lid 3, onderdeel a, 
gegeven.. De tegenbewijsregeling is immers pas bij Nota van wijziging geïntrodu-
ceerd.. In de Nnavnv is erkend dat de opmerkingen uit zowel de MvT als de Nnavv 
eveneenss van belang zijn bij de zakelijkheid van de motieven bij art. 10a, lid l.81 De 
voorbeeldenn die met betrekking tot lid 3 zijn gegeven worden daarom reeds hier be-
handeld.. Ook in latere besluiten is de tegenbewijsregeling aan de orde gekomen. 
Dezee besluiten worden eveneens behandeld. 

1.. De uitkoop van een aandeelhouder in een joint venture 

Inn de wetsgeschiedenis is gesproken over de inkoop van aandelen in het kader van 
eenn uitkoop van een aandeelhouder. Ook zo'n inkoop valt in beginsel onder het eer-
stee lid.82 In de nnanv83 is evenwel aangegeven dat het in geval van een gehele uit-
koopp van een joint venture partner, die na de inkoop geen andere band met de ven-
nootschapp houdt dan door de lening, in het algemeen zo zal zijn dat aan de schuldi-
gerkenningg zakelijke motieven ten grondslag liggen, zodat de renteaftrek niet wordt 
geweigerd: : 

'Wanneerr de inkoop tot gevolg heeft dat de joint venture partner in het ge-
heell  wordt uitgekocht, en deze partner na de inkoop geen andere band 
heeftt met de vennootschap dan door de lening, zal het in het algemeen zo 
zijnn dat aan de schuldigerkenning van de koopsom ter zake van deze in-
koopp van aandelen zakelijke motieven ten grondslag liggen. Rente-aftrek 
zall  dan niet worden geweigerd.' 

Bijzonderee omstandigheden daargelaten - die de inspecteur alsdan zal moeten stel-
lenn en aannemelijk maken - moet er derhalve van worden uitgegaan dat sprake is 
vann 'in overwegende mate zakelijke overwegingen'. 

2.. Het lichter maken van de aandelen in verband met de verkoop daarvan; bedrijfs-
opvolging g 

Inn de toelichting bij de Nota van Wijziging waarbij de zakelijkheidsexceptie is inge-
voerd,, noemt de staatssecretaris als voorbeeld een situatie waarbij aan de schuldi-
gerkenningg overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen, 'de si-
tuatiee waarin op de vooravond van de verkoop van de aandelen in een vennootschap 
eenn schuldigerkenning plaatsvindt van dividend dan wel van een teruggaaf van ka-
pitaal,, teneinde de aandelen lichter te maken'.84 Dat verlaagt de koopsom immers, 
zodatt verkoop eenvoudiger is. Dit voorbeeld is zelfs de aanleiding voor de staatsse-

81.. Kamerstukken]], 1996-1997,24696, nr. 8, blz. 17. De Nota van wijziging is tegelijk met de Nnavv 
ingediend;; daarin heeft de staatssecretaris dus rekening kunnen houden met de introductie van 
dee tegenbewijs regeling in het eerste lid (vgl. Kamerstukken 11,1995-196,24 696, nr. 5, blz. 11 -12). 

82.. Vergelijk Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 30-31. 
83.. Kamerstukken 11, 1996-1997, 24696, nr. 8, blz. 16-17. 
84.. Kamerstukken 11, 1996-1996, 24 696, nr, 6, blz. 4. Zie ook Handelingen 1,11 december 1996, 

blz.. 11-452. 

108 8 



HetHet bereik van lid 1 (schutdigerkenningen en kasrondjes) 5.3.7 7 

cretariss geweest om de zakelijkheidsexceptie in te voeren.85 In het Besluit van 2 no-
vemberr 2001, BNB 2002/59, in punt 5, geeft de staatssecretaris aan dat aan de schul-
digerkenningg zakelijke overwegingen ten grondslag liggen 

'[i]ndienn er (...) sprake is van een concrete en reële bedrijfsopvolgingen de 
schuldigg gebleven inkoop, terugbetaling van kapitaal of dividenduitkering 
iss opgezet met uitsluitend het oog op het financierbaar maken van de be-
drijfsopvolging(...)'. . 

Tevenss wordt de gefaseerde inkoop in het kader van een geleidelijke bedrijfsopvol-
gingg behandeld. Daarover wordt opgemerkt: 

'Indienn sprake is van een geleidelijke opvolging - waarbij de inkoop een 
tussenstapp is en bijvoorbeeld aan de hand van een plan en/of tijdpad kan 
wordenn vastgesteld dat de opvolging op termijn zal plaatsvinden - is aan-
nemelijkk dat aan de schuldigerkenning in overwegende mate zakelijke 
overwegingenn ten grondslag liggen. De schuld ter zake van de inkoop dient 
binnenn een redelijke termijn (bijvoorbeeld vijfjaar) te worden afgelost. 
Voorr het antwoord op de vraag of de geleidelijke opvolging voldoende rea-
liteitliteit  heeft, is de aard van de werkzaamheden die door de opvolger in de 
ondernemingg wordt verricht van belang. Een geleidelijke opvolging is aan-
nemelijkk indien de opvolger feitelijk en geregeld bestuursdaden, beheers-
dadenn of gekwalificeerde feitelijke werkzaamheden verricht. Niet is vereist 
datdat de opvolger van meet af aan de ultieme beslissingsbevoegdheid heeft.' 

3.. Het vervullen van een spilfunctie van de crediteur binnen de groep 

Vann zakelijke overwegingen kan volgens de staatssecretaris voorts sprake zijn indien 
eenn Nederlandse (tussen)houdster actieve financieringsactiviteiten ontplooit en zo 
eenn 'spilfunctie' binnen de groep vervult. Hij betoogde in de Nnavnv met betrekking 
tott schuldigerkenningen binnen Nederland:86 

'[Anderee motieven dan fiscale kunnen een rol spelen] wanneer aandelen 
mett het oog op de verkoop lichter worden gemaakt. Uiteraard is dit niet de 
enigee situatie waarin zakelijke motieven van overwegende betekenis kun-
nenn zijn. Wanneer een houdstermaatschappij zich tevens bezighoudt met 
reëlee financieringsactiviteiten van haar dochtermaatschappijen is het bij 
voorbeeldd denkbaar dat het binnen de lijn van de werkzaamheden van 
dezee tussenhoudster ligt om gelden aan te trekken en weer weg te zetten. 
Eenn dergelijke vennootschap kan op deze wijze een "spilfunctie" vervullen 
binnenn de groep.' 

85.. Kamerstukken II. 1996-1996, 24 696, nr. 5, blz. 11-12. Vergelijk Kamerstukken II, 1996-1997, 
244 696, nr. 8, blz. 19-20. 

86.. Kamerstukken II, 1996-1997, 24 696, nr. 8, blz. 7-8. 
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Tevenss merkte hij met betrekking tot een een schuldigerkenning van een Nederland-
see tussenhoudster van dividend aan een buitenlandse moeder op:87 

'Zakelijkee motieven zouden zich in een dergelijke situatie kunnen voor-
doenn wanneer deze Nederlandse tussenhoudster een actieve financie-
ringsfunctiee vervult ten behoeve van de in het buitenland gevestigde doch-
termaatschappijenn naast het houden van deze deelnemingen. Het inlenen 
enn uitlenen van gelden ten behoeve van haar in het buitenland gevestigde 
deelnemingenn past dan binnen de werkzaamheden; dit wordt in beginsel 
niett anders als dit geschiedt door schuldigerkenning.' 

Inn de Nnavv aan de Eerste Kamer betoogde hij voorts ,88 8 

'Dee genoemde leden zijn met betrekking tot het voorgestelde artikel 10a, 
tweedee lid, onderdeel c. nog steeds van mening dat er geen sprake is van 
eenn uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag in de situatie dat een 
Nederlandsee tussenhoudster van haar buitenlandse moeder geleende gel-
denn aan haar buitenlandse dochter uitleent, ook niet indien deze gelden 
eerstt als dividend van de buitenlandse deelneming zijn ontvangen en ver-
volgenss aan de moeder zijn uitgekeerd. (...) 
Inn de door deze leden beschreven situatie waarin de Nederlandse "tussen-
houdster""  slechts als doorgeefluik fungeert en geen actieve financierings-
functiee vervult, zie ik op de voorhand geen zakelijke motieven. Gezien de 
aardd van de activiteiten, het louter fungeren als doorgeefluik van papieren, 
zall  artikel 10a geen negatieve invloed hebben op het Nederlands vesti-
gingsklimaat.. Zoals ik in de memorie van antwoord heb aangegeven zal in 
dee situatie dat de Nederlandse tussenhoudster een spilfunctie vervult bin-
nenn het concern, en ook over voldoende "substance" beschikt, en daardoor 
dee Nederlandse tussenhoudster een actieve functie vervult het aanneme-
lij kk maken van de zakelijke motieven niet tot problemen leiden.' 

Uitt deze passages kan worden afgeleid dat de staatssecretaris van oordeel was dat 
indienn een Nederlandse vennootschap als actieve groepsfinancieringsmaatschappij 
optreedt,, zakelijke overwegingen aanwezig kunnen worden geacht. Dat standpunt 
pastt uitstekend binnen de in 4.5 beschreven doelstelling van de Wet van 13 decem-
berr 1996, Stb. 651 om buitenlandse financieringsmaatschappijen van Nederlandse 
concernss terug te lokken naar Nederland of in Nederland te behouden. De staatsse-
cretariss heeft aangegeven - zij het pas maanden na invoering van art. 15b -dat een 
belastingplichtigee slechts een risicoreserve kan vormen indien hij een 'centrale spil-

87.. Kamerstukken II, 1996-1997.24 696. nr. 8, blz. 17-18. 
88.. Kamerstukken lT 1996-1997,24 696. nr. 52d, blz. 2-3. 
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functie'899 met betrekking tot de financieringsactiviteiten binnen de groep uitoe-
fent.90 0 

Dee beperking tot Nederlandse vennootschappen is wellicht begrijpelijk vanuit een 
fiscaalpolitiekk uitgangspunt maar onlogisch ter uitlegging van de zakelijkheidseis 
vann art. 10a. Vanuit de groep bezien zijn financieringsactiviteiten van een Neder-
landsee groepsfinancieringsmaatschappij niet zakelijker dan die van een buitenland-
see groepsfinancieringsmaatschappij. Ten aanzien van een buitenlandse groepsfïnan-
cieringsmaatschappijj  moet men mijns inziens derhalve dezelfde zakelijkheidsexcep-
tiee aanvaarden (al was het maar wegens de door art. 43 EG-verdrag geboden be-
schermingg van de vrijheid van vestiging). Weliswaar kunnen slechts (binnenlandse 
off  buitenlandse91) belastingplichtigen geconfronteerd worden met de renteaftrek-
beperking,, maar dezelfde overwegingen kunnen een rol spelen indien een dividend 
off  ka pi taal storting jegens een buitenlandse groepsfinancieringsmaatschappij wordt 
schuldigg gebleven. 

Inmiddelss is in een fiscale procedure reeds een beroep op de tegenbewijs mogelijk-
heidd gedaan met de stelling dat de crediteur een spilfunctie als concern-financie-
ringsmaatschappijj  verrichtte. Het betrof een geval waarin in een Belgische dochter 
gestortee bedragen werden teruggeleend, en art. 10a, lid 2, onderdeel c, van toepas-
singg werd geacht. Het ging dan ook niet om de zakelijkheidsexceptie van art. 10a, lid 
1,, maar om die van art. 10a, lid 2, onderdeel c. Hof Arnhem verwierp het beroep op 
dee zakelijke overwegingen, echter niet omdat de spilfunctie van de dochter irrele-
vantt zou zijn, maar omdat die spilfunctie ontbrak. Van een spilfunctie kon volgens 
Hoff  Arnhem geen sprake zijn, omdat de door de Belgische dochter ten behoeve van 
haarr financieringsactiviteiten gebruikte middelen Voor het overgrote deel direct af-
komstigg [waren] van belanghebbende en zo [zijn] aangewend (...) dat belangheb-
bendee reeds binnen korte tijd weer kon beschikken over de aanvankelijk (...) aan 
haarr ter beschikking staande liquide middelen'.92 Kennelijk werden de financie-
ringsactiviteitenn van het hof in feite bepaald door de belanghebbende, zodat de 
dochterr geen wezenlijke (spil)functie bij de concernfinanciering had. 

89.. De uitdrukking is afkomstig van de staatssecretaris (Nota bij de brief van 20 augustus 1997, 
nr,, DB97/2436, V-N 1997/3050, antwoorden op de vragen 14,15,16 en 17, en het Persbericht van 
66 oktober 1997, nr. 97/159, V-N 1997/3852, antwoorden op de vragen 7 en 8). Deze uitdrukking 
iss een pleonasme (alles draait immers om de spil, die daarmee per definitie centraal staat), tenzij 
menn zou moeten aannemen dat er meerdere spillen zijn die om de 'centrale spil' draaien. Hoe dan 
ook,, ik zal hierna eenvoudig van een 'spilfunctie' spreken. 

90.. Zie hierover A.J.H, van Suilen, Risicoreserve (diss,), FM nr. 96, 2001, blz. 33. 

91.. Men denke aan de situatie dat een buitenlandse belastingplichtige de aandelen in een dochter-
maatschappijj  waaraan men een kapitaalstorting schuldig blijft , tot het vermogen van een Neder-
landsee vaste inrichting rekent. 

92.. HofArnhem 4 mei 2004. nr. 01/02350, V-N 2004/38.1.12. 
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4.. Dividendbeleid 

Consistentt dividendbeleid is meerdere malen aan de orde gekomen als een aan-
vaardbaarr zakelijk motief. In de MvT is al het voorbeeld gegeven van 

'hett geval waarin een belastingplichtige waarvan de aandelen gedeeltelijk 
inn handen zijn van een verbonden lichaam en gedeeltelijk in handen van 
derden,, ten behoeve van een consistente dividendpolitiek overgaat tot het 
uitdelenn van winstreserves, welke uitdeling wordt gefinancierd door het 
aangaann van een geldlening bij een verbonden lichaam.'93 

Voortss is de consistente dividendpolitiek aan de orde gekomen bij de bespreking van 
dee ratio achter de beperking van de toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel a, tot 
winstuitdelingenn of kapitaalterugbetalingen aan verbonden lichamen en verbonden 
natuurlijkee personen:94 

'Dee beperking tot geldleningen verband houdende met uitkeringen aan 
groot-aandeelhouderss (een belang van ten minste een derde), is gebaseerd 
opp de overweging dat aan het aangaan van geldleningen voor uitkeringen 
aann aandeelhouders met een klein belang veelal zakelijke overwegingen 
tenn grondslag zullen liggen: in het geval van vennootschappen met port-
folioo aandeelhouders bijvoorbeeld een consistente dividendpolitiek.' 

Dezelfdee overwegingen kunnen gelden met betrekking tot art. 10a, lid 1. Als voor-
beeldd kan een lichaam dienen dat de gedragslijn volgt om jaarlijks dividend uit te ke-
renn en dit tijdelijk in rekening-courant wordt bijgeschreven. Voorts kan worden ge-
dachtt aan de situatie dat sommige aandeelhouders bedingen dat de winst als divi-
dendd wordt uitgekeerd, en andere aandeelhouders ermee instemmen dat het hun 
toekomendd dividend voorlopig wordt schuldiggebleven zodat dit bedrag het lichaam 
terr beschikking blijf t staan ter financiering van zijn onderneming. 

Hett argument van de consistente dividendpolitiek is wat minder overtuigend wan-
neerr de vennootschap maar één aandeelhouder heeft, maar het is niet uitgesloten 
datdat het ook in die verhouding kan worden toegepast. De Nederlandse Orde van Be-
lastingadviseurss wees op de praktijk bij veel concerns dat de winst van dochtermaat-
schappijenn elk jaar wordt uitgekeerd aan de moedermaatschappij en bij afsluiting 
vann de jaarrekening in de rekening-courant wordt geboekt. De weinigzeggende reac-
tiee van de staatssecretaris was dat 'indien in een dergelijke situatie overwegend za-
kelijkee motieven aannemelijk worden gemaakt, artikel 10a niet aan de orde komt'.95 

93.. Kamerstukken il. 1995-1996.24 696. nr. 3, blz. 20-21. 
94.. Kamerstukken 11. 1995-1996,24 696. nr. 3, blz. 18. 
95.. Kamerstukken II, 1996-1997,24 696, nr. 8, blz. 8. 
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5.. Inkoop van aandelen om de aandeelhouder in staat te stellen successierechten te 
voldoen n 

Hett laatste voorbeeld uit de wetsgeschiedenis is aan de orde gekomen in de Nnavv 
aann de Eerste Kamer. Aan de staatssecretaris was de vraag voorgelegd of aan de za-
kelijkheidstoetss is voldaan indien een familievennootschap aandelen inkoopt ten-
eindee de aandeelhouders in staat te stellen uit de opbrengst de successierechten te 
voldoen,, de schuldiggebleven koopsom in een vijftal jaarlijkse termijnen wordt afge-
lostt af. en de successieschuld door de aandeelhouders in even zoveel termijnen 
wordtt betaald. De staatssecretaris antwoordde:96 

'Inn de situatie waarin aandelen worden ingekocht teneinde de successie-
rechtenn die betrekking hebben op de waarde van de aandelen te voldoen, 
zullenn aan de inkoop veelal zakelijke motieven ten grondslag liggen. Indien 
dee vennootschap de koopprijs schuldig blijft , zal aannemelijk moeten wor-
denn gemaakt dat het vanuit bedrijfseconomische overwegingen niet wen-
selijkk is dat de vennootschap in een maal de desbetreffende liquiditeiten 
terr beschikking stelt. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn wanneer de ven-
nootschapp niet over de benodigde liquide middelen beschikt. Bij de beoor-
delingg of aan de rechtshandeling en de geldlening in overwegende mate 
zakelijkee motieven ten grondslag liggen is het uiteraard van belang dat de 
aflossingg door de vennootschap in gelijke termijnen geschiedt als de vol-
doeningg van de successierechten door de aandeelhouder.' 

Eenn nogal verbazingwekkend antwoord. Voorzover de koopsom wordt schuldigge-
blevenn zijn de aandeelhouders niet in staat om de belastingschuld te voldoen. Dat is 
pass mogelijk naargelang wordt afgelost. Indien de belastingschuld in jaarlijkse ter-
mijnenn kan worden betaald ligt het meer voor de hand dat wordt gekozen voor een 
jaarlijkss dividend of terugbetaling van kapitaal in plaats van een in termijnen af te 
lossenn schuld ter zake van een inkoop van aandelen. Dat is wellicht anders indien er 
civielrechtelijkee bezwaren zijn tegen een dividenduitkering en niet tegen een in-
koop,, of wanneer er andere aandeelhouders zijn die geen prijs stellen op dividend-
uitkeringen. . 

Overigenss acht ik het niet relevant om welke reden de aandeelhouders het geld no-
digg hebben. Met name acht ik het irrelevant welke schuld de aandeelhouders willen 
voldoen.. Voldoening van successierechten is immers niet zakelijker dan het voldoen 
vann enige andere schuld. (Het maken van een schuld kan wel onzakelijk zijn, maar 
datdat is wat anders.) 

6.. Compenserende heffing 

Eenn compenserende heffing is op zichzelf uiteraard geen zakelijke overweging, maar 
kann wel een aanwijzing zijn voor de zakelijkheid van een schuldigerkenning. Hoewel 

96.. Kamerstukken 1,1996-1997. 24 696. nr. 52d. blz. 3, 
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dee staatssecretaris de compenserende heffing in de zin van art. 10a, lid 3, onderdeel 
b,, als exceptie voor lid 1 buiten de deur heeft willen houden97, heeft hij wel een 
strengeree compenserendeheffingexceptie geïntroduceerd in het Besluit van 6 augus-
tuss 2002, BNB 2002/389, dat inmiddels is vervangen door het Besluit van 8 april 
2004,, V-N 2004/21.13. Hij heeft daarin uit 'red el ijkhei ds- en doelmatigheidsoverwe-
gingen'' de toezegging gedaan dat zakelijke overwegingen verondersteld worden 
aanwezigg te zijn, zolang effectief over de rentebaten een belasting naar de winst 
wordtt geheven die voldoet aan de volgende omschrijving: 

'Dee corresponderende rentebate wordt effectief (direct of indirect) onder-
worpenn aan een inkomstenbelasting (daaronder begrepen premieheffing 
volksverzekeringen)) of een belasting naar de winst in Nederland of daar-
buitenn die geheel of nagenoeg geheel overeenkomt met het belastingbe-
dragg dat zou voortvloeien uit de aftrekbaarheid van de rentelast. Belasting-
plichtigee kan aantonen dat de belasting is betaald. Belastingverdragen 
nochh andere regelingen ter voorkoming van dubbele belasting doen af-
breukk aan de heffing over de rente-bate bij het ontvangende lichaam. De 
heffingg wordt evenmin beperkt door voorwaartse verliesverrekening of 
andersoortigee aanspraken.' 

Opmerkelijkk is dat geen vergelijking wordt gemaakt met een in Nederland gevestig-
dee crediteur, maar met het bedrag dat met de aftrek bij de belastingplichtige ge-
moeidd is. In het Besluit wordt voorts aangegeven dat wanneer de rente-aftrek zou 
leidenn tot een verlies, het belastingbedrag fictief wordt gesteld op 34,5% van dat ver-
liess (dit zal moeten worden begrepen als: het vigerend vennootschapsbelastingtarief 
vermenigvuldigdd met dat verlies). 

7.. Indirect inlenen van derden 

Ookk wanneer indirect van derden wordt ingeleend is dat op zichzelf geen zakelijk 
motieff  maar kan het wel een aanwijzing van die zakelijkheid inhouden. In de wets-
geschiedeniss wordt de situatie waarin een lening verstrekt wordt door een verbon-
denn lichaam, dat op zijn beurt leent van een derde, als voorbeeld genoemd van een 
situatiee waarin sprake kan zijn van in overwegende mate zakelijke overwegingen.98 

Voortss wordt opgemerkt dat ingeval met het oog op de verwerving van de aandelen 
eenn lening is opgenomen bij een niet-verbonden lichaam, zoals in de casus van 
HRR 27 september 1995, BNB 1996/6 het arrest het geval was, art. 10a, derde lid, on-
derdeell  a, ertoe leidt dat de rente in aftrek kan worden gebracht.99 Er wordt opge-
merktt 'dat ingeval met het oog op de verwerving van de aandelen een lening is op-
genomenn bij een niet-verbonden lichaam, zoals in de casus van het arrest het geval 
was.. het voorgestelde derde lid, onderdeel a (...), ertoe leidt dat de rente in aftrek 

97.. Zie§5.4.1. 
98.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr, 3, blz, 21. Naar dit voorbeeld wordt verwezen in 

Kamerstukkenn II, 1996-1997.24 696, nr. 8, blz. 27. 
99.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 3, blz. 19. 
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kann worden gebracht'. Hierbij wordt kennelijk gedacht aan het geval dat geleend 
wordtt van een verbonden lichaam, dat op zijn beurt heeft geleend van een niet-ver-
bondenn lichaam. In HR BNB 1996/6 was de koopsom ter zake van de aankoop van 
eenn vennootschap door de belanghebbende schuldig erkend aan de (gelieerde) ver-
koper.. Die gelieerde vennootschap had eerder de verwerving van de desbetreffende 
dochtermaatschappijj  met een lening van een derde gefinancierd. Dat laatste leidt er 
derhalvee reeds toe, in de ogen van de staatssecretaris, dat het derde lid, onderdeel a 
vann toepassing is. 

Tenn slotte heeft de staatssecretaris ook in een besluit als zijn zienswijze gegeven dat 
aann het vereiste tegenbewijs is voldaan wanneer er voldoende parallellie100 is (met 
namee met betrekking tot looptijd en aflossingen) tussen enerzijds de externe lening 
diee is opgenomen door een verbonden lichaam en anderzijds de lening die de belas-
tingplichtigee bij dat verbonden lichaam heeft opgenomen.101 In dit besluit heeft de 
staatssecretariss het standpunt ingenomen dat het 'met het oog op'-criterium in 
art.. 15, vijfde lid, onderdeel a (oud), de voorloper van het huidige art. 15ad, derde lid, 
onderdeell  a, 2e. zo moet worden uitgelegd dat tussen de externe lening en de interne 
leningg aan de belastingplichtige parallellie dient te bestaan, met name met betrek-
kingg tot looptijd en aflossingen.102 In hetzelfde besluit merkt hij overigens op dat het 
ontbrekenn van de bedoelde parallellie een aanwijzing kan zijn voor de afwezigheid 
vann het verband tussen de interne lening en de externe lening. Daarmee wordt de in-
drukk gewekt dat parallellie niet noodzakelijk is (dus slechts als toetsingscriterium 
maarr niet als safe haven geldt), hoewel eerder werd gesteld dat die parallellie 'dient' 
tee bestaan. De staatssecretaris verklaart hetgeen geldt met betrekking tot art. 15, vijf-
dee lid, onderdeel a (oud), de voorloper van het huidige art. 15ad, derde lid, onderdeel 
a,, 2e, van toepassing op art. 10a, derde lid, onderdeel a: 

'Indienn de lening van een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk per-
soonn uiteindelijk extern is gefinancierd wordt voldaan aan de tegenbewijs-
regelingg van artikel 10a, derde lid, onderdeel a, zolang de bedoelde paral-
lelliee aanwezig is.' 

Aann deze opmerkingen kan het vertrouwen worden ontleend dat wanneer zodanige 
parallelliee bestaat, het oogmerk om de externe lening aan te gaan niet afzonderlijk 
wordtt getoetst. 

Aangezienn in het algemeen wordt gesproken over de tegenbewijsregeling van 
art.. 10a, lid 3. onderdeel a, lijk t deze ontsnappingsmogelijkheid evenzeer te gelden 

100.. De staatssecretaris heeft het over parallelliteit, maar bedoelt daarmee vermoedelijk parallellie. 
101.. Besluit 2 november 2001, BNB 2002/59, vraag 9. 
102.. Besluit 2 november 2001, BNB 2002/59, vraag 9, over art. 15, vijfde lid, onderdeel a (oud), de 

voorloperr van het huidige art. 15ad, derde lid, onderdeel a, 2e. 
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voorr leningen die onder art. 10a, lid 2, onderdeel c, vallen. 3 Dit wekt enige verwon-
dering,, aangezien het er bij die bepaling immers niet om gaat dat er geen wezenlijke 
financieringsbehoeftee bestaat, maar dat het vermogen via omwegen uit de Neder-
landsee heffingssfeer wordt gesluisd en vervolgens terug wordt geleend. Doorslagge-
vendd is derhalve dat de opbrengst van het (al dan niet met leningen van derden gefi-
nancierde)) vermogen aanvankelijk in Nederland belastbaar was, maar ten gevolge 
vann een samenstel van handelingen niet meer, terwijl in Nederland een rentelast 
wordtt gecreëerd. Anderzijds kan men betogen dat art. 10a, lid 2, onderdeel c, welis-
waarr geen betrekking heeft op het ontbreken van een wezenlijke financierings-
behoeftee bij de belastingplichtige, maar wel op het ontbreken van zo'n financierings-
behoeftee bij het Nederlandse deel van de groep waartoe de belastingplichtige be-
hoort.. Bovendien kan men voor alle art. 10a-situaties betogen dat de tegenbewijs-
mogelijkheidd bij inlenen van derden tot gevolg heeft dat art. 10a niet aan renteaftrek 
inn de weg staat, als er maar sprake is van een wezenlijke financieringsbehoefte bin-
nenn de totale groep. Het lijk t daarom gerechtvaardigd om de tegenbewijsmogelijk-
heidd inderdaad ook voor art. 10a, lid 2, onderdeel c, te laten gelden. Hetzelfde kan 
wordenn verdedigd met betrekking tot art. 10a, lid 1,04, omdat daarvoor dezelfde te-
genn bewijs regel ing geldt als die in art. 10a, derde lid, onderdeel a (namelijk dat aan de 
relevantee rechtshandelingen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten 
grondslagg liggen). 

Inn hetzelfde besluit als hiervoor is besproken stelt de staatssecretaris zich op het 
standpuntt dat aan de tegenbewijsregeling van art. 15, vijfde lid, onderdeel a (oud), is 
voldaann wanneer de belastingplichtige met een garantie van de groep een bankle-
ningg aantrekt, die hij op eigen kracht niet had kunnen krijgen. De staatssecretaris 
vergelijktt deze situatie met de situatie dat een verbonden lichaam de banklening 
aangaatt en de gelden aan de belastingplichtige doorleent.105 Omdat voor die situatie 
(lenenn via een verbonden lichaam) de tegenbewijsregeling van art. 10a, derde lid, 
onderdeell  a, kan worden ingeroepen106, kunnen belastingplichtigen er mijns inziens 
opp vertrouwen dat dit ook geldt bij garantstellingen door een verbonden lichaam. 
Hetzelfdee geldt wanneer de belastingplichtige de derdenlening niet op eigen kracht 
hadd kunnen aantrekken: die omstandigheid staat immers ook niet aan toepassing 
vann de tegenbewijsregeling in de weg wanneer via een verbonden lichaam wordt ge-
leend.. Dat ook voor gegarandeerde derdenleningen de tegenbewijs regeling geldt is 
volstrektt logisch: als die regeling al geldt voor de situatie dat wordt geleend via een 

103.. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer een verbonden lichaam geld leent van derden, dit aan de 
belastingplichtigee doorleent, die het geld vervolgens aanwendt ten behoeve van het verbonden 
lichaam.. Men denke bijvoorbeeld aan het geval waarin de buitenlandse grootmoeder van de be-
lastingplichtigee geld van derden inleent, dit bedrag vervolgens aan de belastingplichtige door-
leent,, waarna het bedrag als dividend wordt uitgekeerd aan - uiteindelijk - diezelfde 
grootmoeder.. In dit geval is overigens ook art. 10a, lid 2, onderdeel a, van toepassing. 

104.. Men denke aan de situatie waarin de aandeelhouder van de belastingplichtige geld inleent van 
eenn derde, die het vervolgens doorleent aan de belastingplichtige, waarna de belastingplichtige 
hett geld als dividend uitkeert aan de aandeelhouder. 

105.. Besluit 2 november 2001, BNB 2002/59. vraag 7. 
106.. Dat blijkt immers uit het antwoord op vraag 9 in hetzelfde besluit. 
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verbondenn lichaam dat de derdenlening heeft aangetrokken (een situatie waarin het 
verbondenn lichaam het debiteurenrisico loopt en de hoofdsom ter beschikking stelt), 
moett dit a fortiori gelden in de situatie dat het verbonden lichaam alleen het debi-
teurenrisicoo loopt. 

Gelett op de uitlatingen in de wetsgeschiedenis en in het besproken besluit, kan er 
vanuitt worden gegaan dat wanneer uiteindelijk van derden wordt geleend, in begin-
sell  wordt voldaan aan de dubbele zakelijkheidstoets van art. 10a, derde lid, onder-
deell  a (dat wil zeggen, zowel de lening als de daarmee verband houdende rechtshan-
delingg wordt geacht in overwegende mate zakelijke motieven te hebben). In het be-
sluitt eist de staatssecretaris dat er voldoende parallellie bestaat tussen de interne en 
dee externe lening, maar gelet op de uitlatingen in de wetsgeschiedenis kan het ver-
bandd met de externe lening ook op andere wijze worden getoetst. In feite wordt in 
art.. 10a dezelfde tegenbewijsregeling toegepast ais in art. 15, vijfde lid, onderdeel a 
(oud),, de voorloper van het huidige art. 15ad, derde lid, onderdeel a, 2e.107 Dit is een 
merkwaardigee conclusie, omdat art. 10a nu juist uitdrukkelijk mede is geschreven 
voorr schulden die direct of indirect, rechtens of in feite aan de rechthebbende (lid 1) 
off  een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke persoon (lid 2) verschuldigd zijn, 
duss ook voor situaties waarin rechtens direct een schuld aan een rechthebbende of 
verbondenn lichaam of natuurlijk persoon bestaat, maar indirect of in feite aan een 
derde. . 

Inn § 5.3.4 (onder 'rechtens of in feite') heb ik betoogd dat wanneer bij een garantie-
verstrekkingg of borgstelling reeds aanstonds duidelijk is dat aan de regresvordering 
geenn waarde toekomt, verdedigbaar is dat de garant of borg voor fiscale doeleinden 
alss debiteur van de lening geldt, omdat de verplichtingen van de debiteur in feite op 
hemm rusten. Wanneer die consequentie niet wordt getrokken, kan er mijns inziens in 
dee genoemde omstandigheden niet op worden vertrouwd dat voor doeleinden van 
dee tegenbewijsregeling bij de winstdrainagebepalingen een beroep kan worden ge-
daann op de goedkeuring in bovengenoemd besluit (met betrekking tot de situatie dat 
dee belastingplichtige met een garantie van de groep een banklening aantrekt, die hij 
opp eigen kracht niet had kunnen krijgen). Die goedkeuring met betrekking tot ga-
rantstellingenn berust immers op de veronderstelling dat de tegenbewijsregeling ook 
geldtt wanneer de banklening rechtstreeks door het verbonden lichaam (de garant) 
wordtt aangegaan. Wanneer dat het geval zou zijn geweest, en het verbonden li-
chaamm de gelden aan de 'bodemloze put*  zou hebben geleend, zou geen renteaftrek 
mogelijkk zijn. Het ligt dan niet in de rede om renteaftrek wel toe te staan wanneer de 
bodemlozee put rechtstreeks een banklening opneemt met een garantie van het ver-
bondenn lichaam. 

107.. Wellicht moet in dit licht de opmerking in de wetsgeschiedenis worden begrepen dat '[i]n het 
kaderr van artikel 10a (...)een regeling als voorgesteld in artikel 15, vijfde lid, opgrond waarvan 
dee aftrekbeperking niet geldt voor externe financieringen (...) dan ook overbodig (zou) zijn.' 
(Kamerstukkenn II, 1995-1996, 24 696. nr. 5, blz. 29). 
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8.. Risico- en preferentiewijziging 

Hett is mogelijk dat aandeelhouders de schuldigerkenning van hun dividend afdwin-
genn in situaties waarin zij weliswaar geen behoefte hebben aan de gelden en er der-
halvee voor kiezen om de gelden dienstbaar te laten zijn aan de onderneming van de 
belastingplichtige,, maar eraan hechten om een deel van hun risicodragende rechten 
omm te zetten in risicomijdend schuldvorderingen. Ik verschil dan ook van mening 
mett de staatssecretaris waar hij betoogt:108 

'Inn het algemeen vindt er bij een dividenduitdeling een verschuiving plaats 
vann vermogen van de dochtermaatschappij naarde moedermaatschappij. 
Dee dochtermaatschappij betaalt het dividend aan de moedermaatschappij. 
Dee moedermaatschappij maakt op deze wijze middelen vrij. Kiest de moe-
dermaatschappijj  er voor het dividend niet te ontvangen maar dit vermogen 
bijj  de dochtervennootschap te laten door middel van een schuldigerken-
ningg dan vindt er een rondje plaats met gesloten beurzen; er is als het ware 
geenn gulden die van plaats wisselt. Het werkzame vermogen van de doch-
terr blijf t gelijk, terwijl erop hetzelfde moment bij haar hogere kosten wor-
denn gecreëerd zonder dat dit heeft geleid tot een wijziging in de verhou-
dingen.. Bij de moedermaatschappij blijf t het risico dat zij ten aanzien van 
dee dochter loopt ongewijzigd. Richting fiscus worden deze transacties ge-
presenteerdd alsof er wel wijzigingen in de verhoudingen zijn gekomen.' 

Hett risico van de moedermaatschappij blijf t slechts ongewijzigd indien de dochter-
maatschappijj  geen of slechts preferente schulden heeft. Indien de dochtermaat-
schappijj  concurrente of achtergestelde schuldeisers heeft neemt het risico van de 
moedermaatschappijj  af indien zij haar belang in het risicodragend vermogen van de 
dochtermaatschappijj  in een schuldvordering omzet. Omgekeerd neemt haar risico 
toee wanneer zij kapitaal stort en dit terugleent.109 

9.. 'Andere' fiscale overwegingen 

Dee vermindering van fiscale verplichtingen is vanzelfsprekend strikt zakelijk vanuit 
eenn bedrijfseconomisch oogpunt, maar even vanzelfsprekend is dat de vermindering 
vann de belastinggrondslag door renteaftrek niet als een zakelijke overweging geldt. 
Art.. 10a is immers juist gericht tegen uitholling van de belastinggrondslag door ren-
teaftrek,, en ook uit de winstdrainagejurisprudentie blijkt dat zakelijke overwegin-
genn tegenover fiscale overwegingen staan. Daarmee is echter nog niet gezegd dat alle 
fiscalee overwegingen onzakelijk zijn. Uit oudere jurisprudentie kan namelijk worden 
afgeleidd dat bijvoorbeeld buitenlandse fiscale overwegingen zakelijke overwegingen 
kunnenn zijn.110 Of dat nog steeds moet worden aangenomen is twijfelachtig. Het ar-
restt HR 27 september 1995, BNB 1996/6 bevat een aanwijzing voor een mogelijke 

108.. Kamerstukken II, 1996-1997.24 696. nr. 8. blz. 7. 
109.. Vgl. J.C. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer, 2004, blz. 237. 
110.. ZieHR21 september 1983, BNB 1983/316 en Hof's-Cravenhage 3 juni 1985, BNB 1987/98. 
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standpuntwijzigingg van de Hoge Raad.111 Uit dat arrest volgt immers dat fraus legis 
well  had kunnen worden toegepast wanneer de crediteur er door een ontgaanscon-
structiee in zou zijn geslaagd heffing over de ontvangen rente te verijdelen [zie 
§§ 3.2.3.6). Het past voorts minder in de huidige internationale ontwikkelingen om de 
verijdelingg van buitenlandse heffingen als een zakelijke overweging te aanvaarden 
(menn denke aan de Code of Conduct van de EU112 en het OESO-rapport over Hctrmfull 
taxtax competition^). 

Behalvee aan de voorkoming van buitenlandse belastingen zou men ook kunnen den-
kenn aan het voorkomen van andere Nederlandse heffingen dan de vennootschapsbe-
lasting.. In dat verband zijn met name de dividendbelasting en kapitaalsbelasting van 
belang.. Storting van eigen vermogen leidt immers in beginsel tot de heffing van ka-
pitaalsbelastingg en de opbrengst van gestort kapitaal is in beginsel onderworpen aan 
dividendbelasting. . 

5.3.88 Solvabiliteitsgarantie 

Art.. 10a, lid 1, vindt geen toepassing in geval van een schuldig gebleven kapitaalstor-
tingg indien die storting een onderdeel vormt van een solvabiliteitsgarantie ter be-
schermingg van inleggers van spaargelden of polishouders van verzekeringsovereen-
komsten.. Een 'solvabiliteitsgarantie' is in de wetsgeschiedenis omschreven als 'een 
verklaringg jegens de kredietverstrekker dat gedurende de looptijd van de lening 
wordtt ingestaan voor de kredietwaardigheid van de belastingplichtige, zonder welke 
verklaringg de lening - wat omvang betreft - niet aan de belastingplichtige zou zijn 
verstrekt/114 4 

5.44 Het bereik van lid 2 (geldleningen in verband met verdachte 
transacties) ) 

5.4.11 Geldleningen in verband met verdachte transacties 

Art.. 10a, lid 2, ziet op geldleningen in verband met bepaalde in de onderdelen a, b en 
cc omschreven transacties. Onderdelen a en b zijn vergelijkbaar met de in lid 1 om-
schrevenn transacties. De leden 1 en 2 overlappen elkaar dus deels in bereik. Die over-
lapp doet zich voor bij een schuldigerkenning in de zin van het eerste üd, dat wil zeg-
genn een uitdeling, storting etc. in combinatie met een schuld aan de rechthebbende 
vann die uitdeling, storting, etc, wanneer de rechthebbende een met de belasting-
plichtigee verbonden lichaam of natuurlijke persoon is. Vanzelfsprekend komt het 
tweedee lid niet aan de orde indien renteaftrek al op lid 1 afstuit.115 Het verschil tus-

111.. Vgl. Kamerstukken il, 1995-1996, 24 696. nr. 3, blz. 16. 
112.. Code of Conduct on business taxation van 1 december 1997, COM(97)495. 
113.. Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue. OECD (1998), Parijs. 
114.. Kamerstukken!, 1996-1997, 24 696, nr. 52b, blz. 6. 
115.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 11. Andersom moet uiteraard aan lid 2 worden 

getoetstt als art. 10a, lid 1, niet tot renteaftrekbeperking leidt (vgl. HR 8 oktober 2004, BNB 2005/ 
51). . 
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senn lid 1 en lid 2 is dat lid 1 ziet op situaties waarin de rechthebbende crediteur is (of 
hethet debiteurenrisico draagt), en lid 2 2 op situaties waarin een lening van een verbon-
denn lichaam of verbonden natuurlijke persoon afkomstig is. Bij onderdeel c gaat het 
err niet om dat de lening een bepaalde rechtshandeling financiert, maar dat het geld 
afkomstigg is uit het eigen vermogen van de belastingplichtige of een verbonden in 
Nederlandd gevestigd lichaam of in Nederland woonachtige natuurlijk persoon. In de 
MvTT wordt lid 2 als volgt toegelicht: 

'Hett tweede lid sluit van de aftrek uit rente van een geldlening verschul-
digdd aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon voor 
zoverr die geldlening verband houdt met een of meer van de bij de onderde-
lenn a tot en met c opgesomde rechtshandelingen. In al deze situaties gaat 
hethet om vanuit de groep van verbonden lichamen bezien, eigen vermogen 
datdat naar116 een Nederlands lichaam uit die groep wordt gepresenteerd als 
vreemdd vermogen. Hoewel ik het uitgangspunt handhaaf dat het de onder-
nemerr vrij staat de door hem wenselijk geachte kapitalisatie te kiezen. 
meenn ik toch dat die vrijheid met betrekking tot de fiscaliteit niet zover 
magg gaan dat daardoor willekeurig zonder bedrijfseconomische redenen 
dee Nederlandse belastinggrondslag zou kunnen worden geërodeerd.' 

Hett onderscheid tussen het eerste en het tweede lid van art. 10a is met name van be-
langg vanwege de verschillende tegenbewijsregelingen. Beide bepalingen vinden 
geenn toepassing indien aan de in die bepalingen bedoelde 'besmette' rechtshande-
lingenn en de daarmee verband houdende lening in overwegende mate zakelijke 
overwegingenn ten grondslag liggen.117 In zoverre is er derhalve geen verschil. Dat is 
anderss met betrekking tot de exceptie van de compenserende heffing. De staatsse-
cretariss heeft geweigerd om art. 10a, lid 3, onderdeel b, te laten gelden voor de schul-
digerkenningenn in de zin van lid 1. Hij verwees in dat verband naar het fenomeen dat 
eenn concern liever belasting betaalt in zijn thuisland dan elders.118 Inmiddels heeft 
dee staatssecretaris goedgekeurd dat zakelijke overwegingen verondersteld worden 
aanwezigg te zijn.119 Het onderscheid tussen het eerste en het tweede lid heeft daar-
doorr aan belang ingeboet, maar is nog niet verdwenen, omdat de toets in de goed-
keuringg van de staatssecretaris zwaarder is dan die van art. 10a, lid 3, onderdeel b.120 

116.. Sic. 
117.. Art. 10a, lid 1, respectievelijk art. 10a, lid 3, onderdeel a. Zie ook de vorige noot. 
118.. Kamerstukken II, 1996-1997,24 696, nr. 8, biz. 7. Zie ook Kamerstukken 11, 1995-1996. 24 696, 

nr.. 5, biz. 12. Vgl.verderHandelingenI.il december 1996, blz. 11-453. 
119.. Zie het Besluit van 8 april 2004, V-N 2004/21.13, dat het Besluit van 6 augustus 2002, BNB 2002/ 

3899 verving. 
120.. VgJ. in dit verband HR 8 februari 2002, BNB 2002/118 met conclusie Wattel en noot Meussen over 

frauss legis (het betrof het jaar 1989), waarin werd geoordeeld dat voor financieringsmaatschap-
pijenn een tarief van 10% nog als een redelijke heffing geldt. 
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5.4.22 Renten - kosten en valuataresultaten daaronder begrepen 

Hett object dat wordt uitgesloten, de renten, waaronder begrepen kosten en valuta-
resultaten,, is reeds hiervoor besproken bij de behandeling van lid 1 (§ 5.3.2}. 

5.4.33 Geldleningen 

Dee term geldlening wordt in de wet niet gedefinieerd en is in de wetsgeschiedenis 
niett toegelicht. Gelet op het antimisbruikkarakter ligt het voor de hand om aan de 
termm geldlening geen zelfstandige betekenis toe te kennen, zodat een geldlening 
aanwezigg wordt geacht zodra voor fiscale doeleinden rente in aanmerking wordt ge-
nomen.. Dit zou betekenen dat art. 10a bijvoorbeeld van betekenis is voor financial 
leasee transacties.121 Anderzijds kan worden verdedigd dat de term 'geldlening' in 
art.. 10a dezelfde betekenis heeft als dezelfde term in art. lOd, en dat in de wetsge-
schiedeniss van de laatste bepaling een beperkte betekenis aan de term wordt toege-
kend.. Een geldlening is aldaar omschrevenn als 'een lening van geld', waarbij 'op basis 
vann een overeenkomst van geldlening een geldbedrag wordt geleend'.122 Uitdrukke-
lij kk wordt opgemerkt dat niet elke schuld een geldlening in de zin van art. lOd 
vormt.1233 Geen geldlening in die zin is een kortlopend leverancierskrediet124, een 
belastingschuld1255 of een verplichting uit hoofde van een financial lease contract.126 

Ookk art. 10a gebruikt de term 'geldlening'. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
datdat de term in beide bepalingen dezelfde inhoud heeft. Men zou daarentegen kun-
nenn menen dat doel en strekking van art. 10a zich tegen zo'n beperkte uitleg verzet-
ten.. Overigens zou men ook al van art. lOd kunnen betogen dat een beperkte uitleg 
vann de term 'geldlening' in strijd met doel en strekking van art. lOd komt: scheve fi-
nancieringsverhoudingenn binnen concern kunnen immers ook ontstaan doordat een 
belastingplichtigee omvangrijke verplichtingen uit hoofde van een financial lease 
contractt of andere overeenkomsten aangaat. Desalniettemin acht ik een verschillen-
dee uitleg van dezelfde term in beide termen wel gerechtvaardigd. Omdat met 
art.. lOd mede is beoogd een praktisch hanteerbare regeling te creëren, en omdat 
art.. 10a meer dan art. lOd een antimisbruikbepaling is. 

5.4.44 Rechtens dan wel in feite direct of indirect 

Art.. 10a, lid 2, is van toepassing op 'geldleningen rechtens dan wel in feite direct of 
indirectt verschuldigd aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk per-
soon'.. Evenals in het eerste lid verwijst de uitdrukking 'rechtens dan wel in feite di-

121.. Vgl. Fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
no.. 217, Kluwer Deventer 2001, blz. 17. 

122.. Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 25. blz. 15. 
123.. T.a.p. 

124.. Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 8, blz. 18. 
125.. Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 25, blz. 15. 
126.. Brief 9 december 2003 (Antwoorden op vragen eerste termijn behandeling enkele wetsvoorstel-

len).. AFP 2003-00901 M, V-N 2003/62.9, vraag 132. 
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reett of indirect' naar de materiële werkelijkheid. In de MvT wordt hierover opge-
merkt:127 7 

'Evenalss bij het eerste lid wordt bij de beoordeling of leningen afkomstig 
zijnn van een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon gekeken 
naarr de materiële werkelijkheid, zij het dat bij het tweede lid de situatie 
wordtt bezien vanuit de schuldeiser. Dit brengt met zich dat de rente van 
eenn lening die formeel afkomstig is van een derde (bijvoorbeeld een finan-
ciëlee instelling), terwijl er in feite sprake is van een lening van een verbon-
denn lichaam of verbonden natuurlijk persoon, niet in aftrek kan worden ge-
bracht.. Of de lening in feite verstrekt is dooreen verbonden lichaam of een 
verbondenn natuurlijk persoon, dient te worden beoordeeld aan de hand 
vann alle relevante omstandigheden. In dit verband kunnen worden ge-
noemdd de rente, de looptijd van de lening, het overeengekomen aflossings-
schema,, de hoogte van de verstrekte lening in relatie tot de intrinsieke 
waardee van de overgenomen aandelen en eventueel gestelde zekerheden. 
Dezee omstandigheden kunnen in onderlinge samenhang bezien tot de con-
clusiee leiden dat de aan het crediteurschap verbonden risico's in feite niet 
wordenn gedragen door de niet-verbonden schuldeiser, maar door een met 
dee schuldenaar verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon. 
Hett meest duidelijke voorbeeld hiervan is de situatie waarin een met de 
schuldenaarr verbonden lichaam of natuurlijk persoon in verband met de 
schuldd een tegoed aanhoudt bij de schuldeiser. Ook in andere situaties is 
echterr voorstelbaar dat op grond van de omstandigheden waaronder de le-
ningg tot stand is gekomen de conclusie moet worden getrokken dat de le-
ningg in feite is opgenomen bij een verbonden lichaam of een natuurlijk per-
soon.' ' 

Hett verschil tussen het eerste en het tweede lid is op dit punt louter dat het bij het 
eerstee lid gaat om een materiële schuldigerkenning, zodat moet worden beoordeeld 
off  in feite vreemd vermogen wordt verkregen van de rechthebbende, terwijl bij het 
tweedee lid beoordeeld moet worden of er rechtens of feitelijk een schuldverhouding 
ontstaatt jegens een verbonden lichaam of een verbonden persoon. De opmerking dat 
ditt bij het eerste lid moet worden bezien vanuit de schuldenaar en bij het tweede lid 
vanuitt de schuldeiser is mij niet helder: het gaat immers om een objectieve toets bij 
beidee bepalingen. De beoordelingscriteria die in de MvT worden genoemd komen 
overeenn met de voorbeelden bij het eerste lid:12S de rente, de looptijd van de lening, 
hethet overeengekomen aflossingsschema, de hoogte van de lening en eventueel gestel-
dee zekerheden. Die omstandigheden kunnen volgens de MvT 'in onderlinge samen-
hangg bezien tot de conclusie leiden dat de aan het crediteurschap verbonden risico's 
inn feite niet worden gedragen door de niet-verbonden schuldeiser, maar door een 
mett de schuldenaar verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon.' Ook 

127.. Kamerstukken!], 1995-1996,24 696, nr. 3, blz. 17-18. 
128.. Kamerstukken!], 1995-1996.24 696, nr. 3, blz. 17. 
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ditt is een merkwaardige redenering: voor de vraag wie naast de crediteur de debi-
teurenrisico'ss draagt is alleen van belang wie behalve de debiteur uitwinbaar is.129 

Alss 'meest duidelijke voorbeeld' van een geval waarin een ander dan de crediteur de 
aann het crediteurschap verbonden risico's draagt wordt de situatie genoemd waarin 
eenn met de schuldenaar verbonden lichaam of natuurlijk persoon in verband met de 
schuldd een tegoed aanhoudt bij de schuldeiser. Naar mijn mening is dit echter juist 
geenn duidelijk voorbeeld. Immers, slechts indien het tegoed tot zekerheid van de 
schuldd aan de belastingplichtige dient, worden de crediteursrisico's gedragen door 
hett verbonden lichaam. Zolang dat niet het geval is, draagt iedere crediteur de risi-
co'ss verbonden aan zijn eigen lening. 

Merkwaardigg genoeg wordt de uitdrukking 'indirect' in art. 10a, lid 3, onderdeel b, in 
dee wetsgeschiedenis veel beperkter uitgelegd.130 Daarin wordt gesuggereerd dat het 
woordd 'indirect' in art. 10a, lid 3, onderdeel b, op de situatie ziet waarin de vennoot-
schapp die de rente ontvangt een verplichting heeft om de inkomsten direct door te 
stotenn naar de achterliggende aandeelhouder. Het is uiteraard zeer wel mogelijk dat 
dee tegen bewijs regel ing met betrekking tot een compenserende heffing beperkter 
zouu moeten worden uitgelegd dan de bepalingen waarin de aftrekbeperking zelf is 
vastgelegd,, maar in casu ligt dat nu juist niet in de rede; zowel in art. 10a, lid 2, als in 
10a,, lid 3, onderdeel b, wordt immers gerefereerd aan het lichaam of de natuurlijke 
persoonn aan wie de geldlening 'rechtens dan wel in feite direct of indirect' is ver-
schuldigd.. Men zou overigens ook art. 10a, lid 2, zo kunnen uitleggen dat die bepa-
lingg slechts van toepassing is wanneer een doorstotingsverplichting geldt, maar dat 
ligtt mijns inziens evenmin in de rede. 

Nuu het duidelijk de bedoeling is dat bij het eerste lid en het tweede lid dezelfde ma-
teriëlee toets wordt aangelegd (men zie de hiervoor geciteerde passage uit de MvT), 
gaa ik ervan uit dat bij het tweede lid beslissend is of: 
-- een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke persoon de debiteur is; of 
-- het debiteuren risico van de lening berust bij een verbonden lichaam of een ver-

bondenn natuurlijke persoon, en de belastingplichtige het bedrag niet zelfstandig 
hadd kunnen lenen (in dat geval is de geldlening in feite daaraan verschuldigd); dan 
wel l 

-- een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon de crediteur door 
middell  van een geldlening in staat heeft gesteld tot de verstrekking van die lening 
(inn dat geval is de geldlening indirect daaraan verschuldigd). 

Aangezienn de wettekst spreekt van de verschuldigdheid van rente aan een verbon-
denn lichaam, is het mijns inziens helder dat deze verbondenheid moet worden ge-
toetstt op het moment waarop de rente verschuldigd is. Dit is begrijpelijk vanuit de 
ratioo van de winstdrainagewetgeving. inhoudende dat geen renteaftrek wordt toege-

129.. Dat wil zeggen wie hoofdelijk verbonden is en wie zekerheden heeft gesteld in verband met de 
schuld. . 

130.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 33. Zie hierover § 5.5.3.2. 
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staann in situaties waarin geen wezenlijke verandering tot stand is gebracht en waar-
inn op concernniveau geen reële financieringsbehoefte bestaat.131 Indien rente rech-
tenss dan wel in feite direct ofindirect niet (meer) aan een verbonden lichaam is ver-
schuldigd,, is er daarom geen reden om art. 10a toe te passen. Indien de (juridische of 
feitelijkee middellijke of onmiddellijke) crediteur niet langer verbonden is, is art. 10a 
daaromm niet langer van toepassing. 

Dee vraag die resteert is of ook vanaf het moment van de besmette transactie de 
schuldd aan het verbonden lichaam moet hebben bestaan om art. 10a toe te kunnen 
passen,, dan wel of besmetting mede mogelijk is indien die transactie aanvankelijk 
mett eigen vermogen is gefinancierd, of indien een schuld eerst enige tijd na de ver-
hangingg direct ofindirect, rechtens of in feite verschuldigd wordt aan een verbonden 
lichaam.1322 Gelet op het antimisbruikkarakter lijk t het evident dat besmetting op-
treedtt indien de latere schepping van de schuldverhouding jegens het verbonden li-
chaamm deel uitmaakt van een samenstel van rechtshandelingen waartoe ook de be-
smettee transactie behoorde. Maar wat indien geen sprake is van zo'n samenstel? Dan 
doett zich kennelijk het geval voor dat aanvankelijk wel, en later geen behoefte aan 
externee financiering bestond. Er is dan een argument voor de stelling dat art. 10a 
geenn toepassing kan vinden, omdat niet aanstonds sprake was van een met een in-
ternee schuld gefinancierde besmette transactie zonder reële betekenis, zodat in be-
ginsell  geen strijd met doel en strekking van de wet heeft plaatsgevonden. Ik meen 
evenwell  dat art. 10a in beginsel wel toepassing vindt. Een argument daarvoor is - in 
elkk geval indien de besmette transactie aanvankelijk is gefinancierd met een lening 
vann een niet-verbonden lichaam - de letterlijke tekst van de bepaling.133 Voorts is 
eenn argument dat uiteindelijk de door art. 10a gewraakte situatie ingetreden is. Ten 
derdee kan een argument worden ontleend aan de wetsgeschiedenis. In de MvT met 
betrekkingg tot een lening van een derde in verband met een dividend of terugbeta-
lingg van kapitaal wordt opgemerkt:134 

131.. Ik laat hierbuiten beschouwing dat art. 10a een aanscherping van de jurisprudentie vormt door-
datt al verbondenheid van de belastingplichtige ten opzichte van de crediteur bestaat bij een 1/3 
belangg [van de één in de ander, of vaneen derdein beiden), zodat ook wanneer de rente toekomt 
aann een lichaam die niet middellijk dezelfde aandeelhouders heeft, of in een andere verhouding, 
renteaftrekk kan worden geweigerd, 

132.. Tijdens de fiscale conferentie 'Renteaftrek in de vennootschapsbelasting' is het voorbeeld bespro-
kenn van een niet geconstrueerd geval waarbij een onbesmette lening van een derde besmet zou 
kunnenn raken na cessie van een dividendvordering aan een met de debiteur verbonden lichaam. 
Blijkenss het Verslag fiscale conferentie 'Renteaftrek in de vennootschapsbelasting', WFR 1997/ 
1858,, blz. 1859, §2.1.1 door N,M. Cabell en S.F.M. Niekel, was deze kwestie omstreden. 

133.. De renteaftrekbeperking wordt immers toegepast op het moment dat de rente verschuldigd 
wordt.. Indien op dat moment de lening is verschuldigd aan een verbonden lichaam lijk t aan dat 
vereistee te zijn voldaan. Indien de verhanging aanvankelijk is gefinancierd met eigen vermogen 
bestaatt echter bij een grammaticale lezing van de bepaling het bezwaar dat de latere lening geen 
verbandd houdt met de verwerving van de aandelen (vergelijk het slot van de aanhef van art. 10a, 
lidd 2), 

134.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 3, blz. 17. 
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'Neemtt de moedermaatschappij de lening aan de dochter van de derde 
overr of loopt zij een reëel risico te worden aangesproken voor de terugbe-
talingg van de lening dan doet zich materieel gezien een schuldigerkenning 
vann dividend of teruggaaf van gestort kapitaal voor (zou de moedermaat-
schappijj  worden aangesproken dan ontstaat van rechtswege een schuld 
vann de dochtervennootschap aan de moedermaatschappij nu deze laatste 
dee schuld van de dochtervennootschap heeft voldaan).' 

Hieruitt blijkt dat ook de wetgever rekening hield met de mogelijkheid van een be-
smettingg door cessie. Dat blijkt voorts uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot de 
voorgangerr van art. 15, lid 4 (oud), de voorganger van art. 15ad. In die bepaling wordt 
evenalss in art. 10a, lid 2, onderdeel b, een verband tussen de lening en de verwerving 
vann aandelen in een dochtermaatschappij geëist. In de wetsgeschiedenis wordt over 
diee bepaling opgemerkt dat er een verband kan zijn 'wanneer de geldlening eerst na-
datdat de aandelen zijn aangekocht, wordt aangegaan, of een extern aangetrokken geld-
leningg wordt vervangen door een geldlening binnen de groep.'135 Art. 10a kan ken-
nelijkk dus ook toepassing vinden op een schuldverhouding die ofwel pas geruime 
tijdd na de verhanging ter financiering van het verhangen lichaam is gaan dienen, of 
diee pas na geruime tijd jegens een verbonden lichaam verschuldigd is geworden (zie 
ookk § 5.3.6 met betrekking tot lid 1). Hetzelfde geldt mijns inziens voor de overige 
doorr art. 10a, lid 2, bestreken besmette transacties. 

5.4.55 Voorzover de geldlening verband houdt met 

Hett tweede lid schrapt de renteaftrek voorzover de geldlening verband houdt met de 
onderscheidenee onder a, b en c genoemde rechtshandelingen. Dat wil zeggen dat 
wanneerr een deel van de lening is opgenomen voor andere doeleinden, art. 10a niet 
vann toepassing is.136 Of sprake is van een verband met de desbetreffende rechtshan-
delingenn wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Het is niet 
noodzakelijkk dat de lening gelijktijdig met die rechtshandeling wordt aangegaan. 
Ookk wanneer de lening eerder is aangegaan kan er een causaal verband bestaan. Het 
tijdsverloopp kan een aanwijzing zijn. Naarmate het tijdsverloop langer is zal causali-
teitt minder snel worden aangenomen.137 Het tijdsverloop op zichzelf zal echter niet 
voldoendee zijn om te concluderen dat geen verband bestaat.138 

Inn § 5.2 heb ik betoogd dat art. 10a is bedoeld als codificatie van winstdrainagejuris-
prudentie,, en dat de jurisprudentie derhalve relevant blijf t voorzover in de wetge-
vingg niet expliciet wordt afgeweken van de jurisprudentie. Hetzelfde geldt voor ju-
risprudentiee na invoering van art. 10a, voorzover die voortbouwt op door art. 10a ge-

135.. Kamerstukken li, 1995-1996,24 696, nr. 5. blz. 43-44. 
136.. Vgl. Handelingen II, 10 oktober 1996, blz. 11-685 en 11-693/4. 
137.. Kamerstukken II, 1995-1996.24696, nr. 3,blz. 18. Vgl.. Kamerstukken II. 1995-1996, nr. 5, blz. 43. 
138.. Kamerstukken 11,1995-1996, nr. 5, blz. 43. Aldaar wordt tevens opgemerkt: 'Voorzover het tijds-

verloopp als zodanig al relevant is, is een termijn van enige weken in mijn ogen veel te kort om tot 
afwezigheidd van een causaal verband te kunnen concluderen.' 
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codificeerdee jurisprudentie. Met betrekking tot de vereiste causaliteit (het verband 
tussenn de lening en de besmette rechtshandeling) acht ik met name het arrest HR 13 
julii  2001, BNB 2001/398 relevant, waaruit kan worden opgemaakt dat slechts sprake 
iss van een samenstel van rechtshandelingen wanneer er rechtstreekse verbanden be-
staann tussen een geldlening en bepaalde rechtshandelingen.139 Het standpunt dat 
sprakee moet zijn van een samenstel van rechtshandelingen vindt voorts bevestiging 
inn het arrest HR 8 oktober 2004, BNB 2005/51 (zie § 5.3.6). 

Omdatt toepassing van de winstdrainagebepalingen niet afhankelijk is van het ver-
bandd tussen de lening en bepaalde activa maar van het verband tussen de lening en 
eenn rechtshandeling, zou men kunnen menen dat een eenmaal ontstaan verband 
blijf tt bestaan: de wijze waarop een lening is ontstaan kan immers niet ongedaan 
wordenn gemaakt. Die opvatting zou ertoe leiden dat een lening nimmer ontsmet zou 
kunnenn raken. Die uitleg - waartoe de bewoordingen van de bepalingen overigens 
geenszinss dwingen - is echter onwenselijk. Indien bijvoorbeeld een verhangen 
werkmaatschappijj  wordt vervreemd, en de opbrengst wordt gebruikt voor de ver-
wervingg van andere activa is er in beginsel geen reden om de renteaftrek nog langer 
tee weigeren. Dat de wetgever er evenmin vanuit is gegaan dat ontsmetting nimmer 
plaatsvindt,, blijkt onder meer uit de invoering van art. 13i, lid 1, onderdeel b, art. 13j, 
lidd 3 en art. 13k, lid 3: indien ontsmetting van een schuld inde zin van art. 10a uitge-
slotenn zou zijn, dan zouden die bepalingen immers in zoverre140 zinledig zijn. Mijns 
inzienss moet de beoordeling of art. 10a van toepassing is dan ook niet eenmalig maar 
doorlopendd geschieden.,4Ï Hierna zal ik bij de bespreking van de verschillende on-
derdelenn van lid 2 aangeven onder welke omstandigheden een besmetting of ont-
smettingg kan optreden. 

139.. De casus was als volgt. De kleindochter van de belanghebbende in dit arrest, een in Nederland ge-
vestigdee B.V., keerde in 1987 dividend uit aan de dochter van belanghebbende, een in Zwitserland 
gevestigdee S.A. Deze S.A. leende geld aan belanghebbende, waarmee de laatste een externe acqui-
sitiee financierde. Het hof had geoordeeld dat tussen de door belanghebbende van B SA opgeno-
menn geldlening en de dividenduitkeringen door C BV aan B SA niet zodanige rechtstreekse 
verbandenn waren aan te wijzen, dat de conclusie gerechtvaardigd was dat buiten het financie-
ringsprogrammaa voor de verwerving van de aandelen A NV, bij belanghebbende schulden zijn 
ontstaann in directe samenhang met de uitkering van dividenden door G BV met ais doorslagge-
vendee beweegreden het ontgaan van vennootschapsbelasting. Volgens de Hoge Raad had het hof 
mett dat oordeel tot uitdrukking gebracht dat de vermelde rechtshandelingen geen samenstel van 
rechtshandelingenn vormden, en gaf dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, 

140.. Tot de afschaffing, per 1 januari 2004, van de kostenaftrekbeperkmg van art. 13, lid 1, troffen die 
bepalingenn overigens ook schulden waarop art, 13, lid 1, van toepassing was. 

141.. Vgl.punt4van het Besluit van 2 november 2001, BNB 2002/59, 
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5.4.66 Onderdeel a: een lening in verband met een uitdeling, kapitaalrestitutie of 
aflossingaflossing van een hybride lening 

Dezee bepaling is van toepassing indien een lening verband houdt met een winstuit-
delingg of kapitaalterugbetaling door de belastingplichtige142 of aflossing van een hy-
bridee lening zonder dat direct of indirect een schuldverhouding bestaat tot de ge-
rechtigdee daartoe. Indien de gerechtigde tot de winstuitdeling of kapitaalterugbeta-
lingg als crediteur geldt (hetgeen ook het geval kan zijn als hij de crediteursrisico's 
draagt,, of de crediteur in staat heeft gesteld tot het verstrekken van de lening) dan is 
immerss het eerste lid van toepassing (zie § 5.3.4). Een ander verschil is dat, anders 
dann het eerste lid, het tweede lid, onderdeel a als eis stelt dat de rechthebbende een 
verbondenn lichaam is. Deze beperking is volgens de MvT143 gebaseerd op de overwe-
gingg 'dat aan het aangaan van geldleningen voor uitkeringen aan aandeelhouders 
mett een klein belang veelal zakelijke overwegingen ten grondslag zullen liggen: in 
hett geval van vennootschappen met port-folio aandeelhouders bijvoorbeeld een 
consistentee dividendpolitiek'. 

Dee inhoud van de uitdrukkingen winstuitdeling en teruggaaf van gestort kapitaal is 
identiekk aan die van dezelfde uitdrukkingen in art. 10a, lid 1 (§ 5.3.5). De uitbreiding 
vann de bepaling tot schulden in verband met de aflossing van een hybride lening, is 
gemotiveerdd met de stelling dat hetzelfde effect dat zich voordoet bij een lening in 
verbandd met de terugbetaling van kapitaal, namelijk het op kunstmatige wijze creë-
renn van een aftrekpost, zich kan voordoen bij een terugbetaling van een hybride le-
ning.1444 Wat er immers gebeurt, zo is kennelijk de gedachte, is de vervanging van (ei-
genn of hybride) vermogen waarvan de vergoeding niet aftrekbaar is, door een lening 
waarvann de vergoeding (de rente) in beginsel wel aftrekbaar is.145 

Wanneerr eenmaal is vastgesteld dat een verband tussen een lening van een verbon-
denn lichaam met een uitdeling, terugbetaling of aflossing in de zin van art. 10a, lid 2, 
onderdeell  a, bestaat, kan zich de vraag voordoen of dit verband bij een wijziging van 
omstandighedenn kan worden uitgewist. Ik meen van niet. In het geval van een al dan 
niett schuldgefinancierde dividenduitkering of terugbetaling van kapitaal wordt ei-
genn vermogen omgezet in vreemd vermogen. De schuld die in verband met die uit-
delingg of terugbetaling ontstaat financiert een gat, namelijk de vermindering van het 
eigenn vermogen (of quasi eigen vermogen, zoals bij een hybride lening). Dat verband 
kann niet ongedaan worden gemaakt.146 Men kan het ook van een ander gezichtspunt 

142.. In de wet staat niet met zoveel woorden dat het moet gaan om een winstuitdeling of kapitaalte-
rugbetalingg door de belastingplichtige. Dat spreekt evenwel vanzelf: indien een verband bestaat 
mett een uitdeling of terugbetaling van een ander lichaam, dan worden de gelden ter beschikking 
gesteldd aan dat lichaam. In dat geval bestaat een verband met die terbeschikkingstelling, bijv. een 
lening,, uitdeling, storting etc. 

143.. Kamerstukken II. 1995-1996, 24 696, nr. 3. blz. 18. 
144.. Tweede Kamer, vergaderjaar 2001 -2002,28 487, nr. 3, blz. 39-40. 
145.. Vgl. R.P.CW.M. BrandsmaenJ. Gooijer, Het Veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: 

hybridee leningen in de vennootschapsbelasting, WFR 2002/6505, blz. 1661 e.v., § 6.3 (blz. 1670/1). 
146.. Vergelijk HR 7 juni 2002, BNB 2002/361. r.o. 4.1 en 4.2. 
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beschouwen,, namelijk dat de lening de financieringsfunctie overneemt van het 
(quasi)) eigen vermogen. Zo beschouwd financiert de lening de activa die eerder door 
hett (quasi) eigen vermogen werden gefinancierd. Hoe dan ook houdt de besmetting 
geenn verband met enig activum, zodat ook geen ontsmetting kan plaatsvinden door 
dee vervreemding van de activa. Het verband met de uitdeling, terugbetaling of aflos-
singg blijf t dus bestaan. Ontsmetting kan dus in beginsel pas plaatsvinden wanneer 
dee vordering op de belastingplichtige niet langer direct of indirect bij een verbonden 
lichaamm berust. 

Naarr mijn mening is art. 10a, lid 2, onderdeel a, in beginsel nog steeds van toepassing 
alss de rechthebbende niet langer een verbonden lichaam is. Die omstandigheid 
neemtt immers niet weg dat de uitdeling etc. aan een verbonden lichaam heeft 
plaatsgevonden.. Ook uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit de bedoeling van de wet-
geverr is geweest. In de Nnavv heeft de staatssecretaris betoogd dat art. 10a ook aan 
dee orde komt wanneer een joint venture partner wordt uitgekocht, en de koopsom 
wordtt geleend van een verbonden lichaam.147 In de Nnanv heeft de staatssecretaris 
voorr de toepassing van art. 10a, lid 1, aangegeven dat bij de uitkoop van een joint 
venturee partner in het algemeen aan de schuldigerkenning van de koopsom ter zake 
vann deze inkoop van aandelen zakelijke motieven ten grondslag liggen indien de 
partnerr na de inkoop geen andere band heeft met de vennootschap dan door de le-
ning,, zodat renteaftrek dan niet wordt geweigerd (zie § 5.3.5). Mijns inziens geldt 
hetzelfdee met betrekking tot de toepassing van art. 10a. lid 2, onderdeel a. Verdedig-
baarr is dat men daarom eveneens een beroep op de tegenbewijsregeling kan doen 
wanneerr de rechthebbende op een later tijdstip (na de uitdeling etc.) niet langer een 
verbondenn lichaam is. 

5.4.77 Onderdeel b: een lening in verband met een verhanging van, storting op of 
hybridehybride lening aan een verbonden lichaam 

5.4.7.11 Uitholling door verhangingen en stortingen 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel b. kan grofweg worden beschouwd als een codificatie van 
dee in hoofdstuk 3 besproken jurisprudentie over interne verhangingen. Zo'n verhan-
gingg van een vennootschap leidt ertoe dat zonder dat er een wezenlijke verandering 
inn de vermogenspositie van de verhangen vennootschap of de oorspronkelijke aan-
deelhouderr optreedt, een renteaftrek ten laste van de Nederlandse winst wordt ge-
creëerd.. Heffing over die dividenden van en vervreemdings winsten op de verhangen 
vennootschapp zal in veel gevallen kunnen worden voorkomen, onder meer door toe-
passingg van de deelnemingsvrijstelling, het aangaan van een fiscale eenheid met de 
verhangenn vennootschap, of door een fusie met de verhangen vennootschap. Wan-
neerr die dividenden en vermogens winsten wel belast zijn dan doet zich in beginsel 
geenn uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag voor en is er geen reden voor 
weigeringg van de aftrek. Dat is wellicht anders wanneer de opbrengst van de aande-
lenn al tot de in Nederland belastbare winst van het concern behoorde (en dus niet 

147.. Kamerstukken II, 1995-1996,24696, nr. 5, blz. 30-31. 
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wass vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling, bijvoorbeeld omdat sprake is van 
eenn ter belegging gehouden en niet in Nederland gevestigde vennootschap). In dat 
gevall  leidt de verhanging niet tot een toename van de in Nederland belastbare baten 
(hooguitt een versnelde heffing over de stille reserve op de verhangen vennoot-
schap),, maar worden wel rentelasten opgeroepen. 

Tott 2004 verbood art. 13, lid 1 (oud), de aftrek van rente ter financiering van een 
deelneming,, tenzij de rente 'middelijk dienstbaar' was aan Nederlandse winst, het-
geenn er op neerkwam dat de winst van de dochter in Nederland belastbaar moest 
zijn.148,1499 Voorzover rente op grond van die bepaling niet aftrekbaar was, deed uit-
hollingg van de belastinggrondslag zich uiteraard niet voor. Gelet op die aftrekbeper-
kingg was in het oorspronkelijke wetsvoorstel de toepassing van art. 10a, lid 2. onder-
deell  b, beperkt tot verwervingen van en stortingen op in Nederland gevestigde ver-
bondenn lichamen. Later kwam men tot het inzicht dat de verzameling vennoot-
schappenn waarvan de winst in Nederland belast is, niet samenvalt met de 
verzamelingg in Nederland gevestigde vennootschappen (de winst van niet in Neder-
landd gevestigde vennootschappen kan bijvoorbeeld in zijn geheel belast zijn in Ne-
derlandd wanneer die aan een Nederlandse vaste inrichting kan worden toegere-
kend).. De beperking tot in Nederland gevestigde lichamen is vervolgens uit het wets-
voorstell  geschrapt.150 

Eenn storting op aandelen etc. wordt met een verwerving van aandelen gelijkgesteld. 
Ditt is een uitbreiding ten opzichte van de winstdrainagejurisprudentie, die namelijk 
well  (vele) gevallen betrof waarin een interne verhanging met een interne lening 
werdd gefinancierd151, maar geen gevallen waarin een storting samenhing met een 
schuldd aan een ander verbonden lichaam.152 De aftrekbeperking met betrekking tot 
stortingenn was - gegeven de in 1996 nog geldende renteaftrekbeperking van art. 13, 
lidd (oud) - niet vanzelfsprekend. Een storting leidde immers hetzij tot een verhoging 
vann de belastbare inkomsten in Nederland, hetzij tot een (gedeeltelijke) aftrekbeper-
kingg ingevolge art. 13, lid 1 (oud). Uitholling zou daarentegen wel weer kunnen 
voorkomenn bij een storting in een deelneming die met de gestorte gelden de verwer-
vingg zou kunnen verrichten. Wellicht is de aftrekbeperking in verband met een stor-

148.. Zie bijvoorbeeld HR 14 maart 1990, BNB 1990/153, HR 13 november 1992, BNB 1992/58 en 59 en 
HRR 26 januari 2000, BNB 2000/160. 

149.. Ik laat hier buiten beschouwing dat voor EU/EER-deelnemingen aftrek kon worden afgedwongen 

meteenn beroep op het EG-verdrag (zie het Bosal-arrest; HvJ EG 18 september 2003, C-168/01, 

BNBB 2003/344). 

150.. Kamerstukken 11,1995-1996,24 696, nr. 6 (NvW). 
151.. Zie bijv. HR26aprill989, BNB 1989/217 en HR 7 juni 1989, BNB 1990/72, besproken in § 3.2.1. 
152.. Wel zijn er gevallen waarin een storting samenhing met een schuid aan hetzelfde lichaam (zie 

bijv.. HR 10 maart 1993, BNB 1993/197, besproken in § 3.2.1) maar die situatie wordt door lid 1 
bestreken.. zie§ 5,3. 
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tingg opgenomen ter voorkoming van deze ontgaansmogelijkheid.153 Dat blijkt echter 
niett uit de wetsgeschiedenis. 

Alss gevolg van het Bosal-arrest154 is de kostenaftrekbeperking van art. 13, lid 1, per 
11 januari 2004 vervallen, zodat uitholling van de grondslag zich ook kan voordoen 
bijj  de storting op en de verwerving van deelnemingen waarvan de winst niet in Ne-
derlandd belastbaar is. Het belang van art. 10a, lid 2, onderdeel b, is daardoor sterk 
vergroot. . 

5.4.7.22 Aandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid, lidmaatschapsrechten en hybride 
leningen leningen 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel b, is van toepassing indien één155 of meer aandelen, bewij-
zenn van deelgerechtigdheid, lidmaatschapsrechten of hybride leningen in een ver-
bondenn lichaam worden verworven - of indien een storting daarop plaatsvindt -
voorzoverr het uiteindelijke belang of de uiteindelijke zeggenschap niet verandert. De 
redenn dat hybride leningen met aandelen worden gelijkgesteld is volgens de wetsge-
schiedeniss dat voor de voordelen uit hybride geldleningen de deelnemingsvrijstel-
lingg kan gelden.156 Door het begrip bewijzen van deelgerechtigdheid worden ook de 
verhangingenn van fondsen voorgemene rekening bestreken; door de lidmaatschaps-
rechtenn ook de verhangingen van coöperaties of verenigingen. Er moet van worden 
uitgegaann dat de bepaling niet slechts ziet op de juridische, maar ook op de econo-
mischee eigendom van de aandelen. Het is evenwel de vraag of ook een dee! van het 
belangg bij aandelen, dat niet de economische eigendom vertegenwoordigt, onder het 
bereikk van de bepaling valt. Nu de Hoge Raad, in situaties dat het belang bij aandelen 
wordtt opgesplitst, de deelnemingsvrijstelling ook op de onderscheidene gedeelde 
belangenn toepast157 beantwoord ik die vraag bevestigend. 

5.4.7.33 Het verband met een storting of verwerving: een vergelijking met art. 13, lid 1 
(oud) (oud) 

Anderss dan bij de toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel a, kan bij de toepassing van 
onderdeell  b een verband met een specifiek activum worden geconstateerd: het ver-
worvenn belang. Er kan daarom een vergelijking worden gemaakt met de toepassing 
vann art. 13, lid 1 (oud). Bij de toepassing van art. 13, lid 1 (oud) en de voorganger 

153.. Vgl.J.N. Bouwmanen M.C. de Jong, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Vermande 2003, 
b!z.. 235; J. van Strien, Aspectenvan renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, Klu-
wer2002,blz.210-211. . 

154.. HvJ EC 18 september 2003, C-168/01, BNB 2003/344. 
155.. De meervoudsvorm wordt mijns inziens slechts gebruikt om de relevante grootheid aan te 

duiden.. Aan het gebruik van de meervoudsvorm moet dan ook geen betekenis worden toegekend 
(inn de zin dat de bepaling slechts van toepassing zou zijn indien ten minste twee aandelen 
bewijzenn van deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten zouden worden verworven). 

156.. Kamerstukken II. 2001/2002. 28 487, nr. 3,blz. 40, 
157.. HR 22 november 2002, BNB 2003/34, r.o. 3.3.1, In casu ging het om opties. Het bereik van de over-

wegingenn is onduidelijk. 
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daarvann is de causaliteitsvraag vaak onderwerp van discussie geweest. In de litera-
tuurr is vaak verwezen naar de beroemde driedeling door Hofstra.158 Hij onder-
scheiddee drie toerekeningsmethoden om het verband tussen financieringslasten en 
dee deelneming te bepalen: de historische, de bedrijfseconomische en de mathema-
tischee methode. Volgens de wetgever dient de historische methode te worden toege-
past,1599 Ook in de jurisprudentie wordt deze methode bij de toerekening van finan-
cieringslastenn aan de deelneming gehanteerd.160 Volgens de historische methode 
wordtt nagegaan, in de woorden van Hofstra, 'hoe de schuld is ontstaan en tot welk 
doeleindee zij destijds is opgenomen, om dit historische verband dan voor eens en 
voorr al beslissend te achten'. Het verband tussen de financieringskosten en de deel-
nemingg wordt vastgesteld aan de hand van de situatie ten tijde van de verwerving 
vann de deelneming. Indien de deelneming aanvankelijk is gefinancierd met een le-
ning,, blijf t dit verband tussen deelneming en lening in beginsel161 bestaan.162 Indien 
dee lening van de balans verdwijnt, verdwijnt ook het historisch verband, tenzij een 
nieuwee lening geacht wordt in de plaats te zijn gekomen voor de lening. Ook is het 
mogelijkk dat een extra schuldverhouding dient ter financiering van de deelneming, 
zonderr dat de deelneming wordt uitgebreid. Zo zijn rentelasten die worden opgeroe-
penn door additionele financiering, benodigd voor de betaling van de met de verwer-
vingg van de deelneming verband houdende rente, ook kosten in verband met de 
deelneming.1633 In het ambtelijk rapport van 1 september 1995, V-N 1995/3420, 
wordtt betoogd dat de historische methode ertoe leidt dat een eenmaal vastgelegd 
verbandd ook bij substitutie blijf t bestaan. Dat verband bestaat niet langer als de deel-
nemingg niet meer bestaat. Men vergelijke Hof Amsterdam, 21 november 1995, 
BNBB 1996/238164, dat oordeelde dat het historisch verband tussen een geldlening en 
eenn deelneming wordt verbroken door de vervreemding van de deelneming.165 

Slechtss de rente die ziet op het tijdvak waarin de deelneming werd gehouden be-
hoordee tot de kosten van een deelneming in de zin van art. 13, lid 4 (oud). Daar deed 
niett aan af dat de rente na dit tijdvak werd opgeroepen door de schuldig gebleven 
rentee die wel verband hield met de deelneming. De bepalingen inzake winstdrainage 
sprekenn daarentegen van een verband met een rechtshandeling. 

158.. H.J. Hofstra, De Naamiooze Vennootschap, mei 1944,blz.38. 
159.. Zie bijvoorbeeld Tweede Nota van Wijziging, Kamerstukken 11, 1989-1990, 19 968, nr. 13, 

blz.. 6-7 en MvA, Kamerstukken 1,1989-1990,19 968, nr. 41c, biz. 3. 
160.. HR 14 januari 1970, BNB 1970/69, HR20 oktober 1971. BNB 1971/235, HR 6 februari 1991, 

BNBB 1991 ƒ83. en HR 21 september 1994. BNB 1995/71. 
161.. Uit HR 19 december 1956, BNB 1957/37, valt af te leiden dat onder omstandigheden het verband 

zouu kunnen worden verbroken. 

162.. Vgl. HR22 februari 1978, BNB 1978/165. 
163.. Vgl. HR 17 november 1993. BNB 1994/274, met conclusie Van Soest en noot E. Aardema. 
164.. De staatssecretaris heeft tegen deze uitspraak geen cassatieberoep ingesteld omdat hij daarvan 

geenn succes verwachtte (Infobulletin 1996/130), 
165.. Vgl. met betrekking tot de rente in verband met een eigen woning in de zin van art. 42a Wet IB 

19644 het arrest HR 11 juli 1990, BNB 1990/278. 
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Inn de wetsgeschiedenis met betrekking tot art. 15, lid 4 (oud), waarin evenals in 
art.. 10a, lid 2, onderdeel b, een verband tussen de lening en de ververwerving van 
aandelenn in een dochtermaatschappij wordt geëist, wordt opgemerkt:166 

'Mett betrekking tot de vraag van deze leden of de uitdrukking "verband 
houdenn met" in het vijfde lid van artikel 15 op dezelfde wijze kan worden 
uitgelegdd als "verband houden met" in het eerste lid van artikel 13, merk ik 
opp dat iedere bepaling tegen de achtergrond van zijn eigen doel moet wor-
denn bekeken en geïnterpreteerd. Natuurlijk zal de interpretatie van artikel 
13,, eerste lid, waar de historische band tussen de lening en de deelneming 
vann belang is, ook bij de beoordeling van het causale verband bij artikel 15, 
vierdee en vijfde lid, opgeld doen. Dit houdt in dat wanneer de lening histo-
rischh aan de verwerving van de aandelen kan worden toegerekend, deze 
bandd ook bij artikel 15, vierde lid, zal worden aangenomen. Bij de interpre-
tatiee van "verband houden met" in artikel 15, vierde lid en vijfde lid, is ech-
terr niet alleen de historische band van belang. Zoals hiervoor is aangege-
ven,, kan er eveneens een verband zijn wanneer de geldlening eerst nadat 
dee aandelen zijn aangekocht, wordt aangegaan, of een extern aangetrokken 
geldleningg wordt vervangen door een geldlening binnen de groep.' 

Ookk bij de toepassing van art. 13, lid 1 wordt echter een historisch verband aanwezig 
geachtt bij de vervanging van de financiering van een deelneming. Dit blijkt de staats-
secretariss ook te beseffen, wanneer hij opmerkt:167 

'Dee leden van de fractie van D66 vragen voorts een nadere toelichting op 
hethet verband dat ontstaat tussen een lening en de verwerving van aandelen 
indienn de verwerving van die aandelen aanvankelijk is gefinancierd met ei-
genn vermogen. Dit lijkt de aan het woord zijnde leden in strijd met het be-
leidd zoals dat is geformuleerd ten aanzien van art. 13, eerste lid. Ik kan deze 
ledenn aan de hand van een voorbeeld toelichten hoe een dergelijk verband 
kann ontstaan. Stel een concern rust een overnameholding aanvankelijk uit 
mett eigen vermogen, waarna een werkmaatschappij wordt overgenomen 
enn een fiscale eenheid wordt aangegaan tussen de overnameholding en de 
werkmaatschappij.. Indien vervolgens de fiscale eenheid een lening aan-
gaatt bij een verbonden concernmaatschappij en hetzij kapitaal terugbe-
taalt,, hetzij winstreserves uitkeert, is de financiering met eigen vermogen 
inn zoverre vervangen door een financiering met vreemd vermogen. Het 
verbandd tussen de lening en de verwerving van de werkmaatschappij is 
dann niet anders dan wanneer al direct een lening was aangegaan om die 
werkmaatschappijj  te verwerven. In de sfeer van artikel 13, eerste lid, is dat 
niett anders. Ook daar kan de ene financiering worden vervangen door een 
andere,, waarbij het verband met de verworven deelneming overgaat van 
dee ene financiering op de andere.' 

166.. Kamerstukken II, 1995-1996. 24 696, nr. 5, blz. 43-44. 
167.. Kamerstukken II, 1995-1996, nr. 5, blz. 44. 
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Dee opmerking dat elke bepaling tegen de achtergrond van zijn eigen doel moet wor-
denn bekeken en geïnterpreteerd is een dooddoener en dat de ene lening de andere 
kann vervangen is evenmin verrassend. Wat wel uit deze opmerkingen blijkt is dat de 
staatssecretariss ervan uitgaat dat wanneer er een verband in de zin van art. 13, lid 1 
(oud),, is, er ook een verband in de zin van art. 15, lid 4 (oud), bestaat. Hetzelfde zal 
geldenn met betrekking tot art. 10a, lid 2, onderdeel b, waarin dezelfde terminologie 
('verbandd met de verwerving van aandelen') wordt gebezigd. 

5.4.7.44 Ontsmetting bij vervreemding van het belang 

Eenn bijzonderheid van art. 10a is dat deze bepaling een verband met een rechtshan-
delingg eist. Hiervoor (in § 5.4.5) heb ik betoogd dat dit niet betekent dat een eenmaal 
ontstaann verband immer blijf t bestaan. De gedachte zou kunnen postvatten dat het 
inn de praktijk niet van belang is of een lening kan worden ontsmet, omdat problemen 
immerss kunnen worden voorkomen door de lening af te lossen. Men moet echter be-
denkenn dat - zoals ook in de wetsgeschiedenis tot uitdrukking is gebracht - de ver-
vangingg van een geldlening door een andere geldlening meebrengt dat het verband 
mett de oude geldlening wordt overgenomen door de nieuwe geldlening. Wanneer de 
besmettee lening wordt vervangen door een andere lening van een verbonden li-
chaam,, vindt er derhalve geen ontsmetting plaats. 

Mijnss inziens moet bij het antwoord op de vraag wanneer ontsmetting kan plaats-
vinden,, een onderscheid worden gemaakt tussen de winstdrainagebepalingen die 
zichh keren tegen renteaftrek bij de omzetting van eigen vermogen in vreemd vermo-
gen,, respectievelijk tegen renteaftrek bij bepaalde rechtshandelingen die leiden tot 
balansverlengingg van het belastingplichtige lichaam. In het eerste geval wordt in fei-
tee een gat gefinancierd (of met andere woorden: wordt de financieringsfunctie van 
hett eigen vermogen overgenomen door de lening) hetgeen mijns inziens niet onge-
daann kan worden gemaakt (zie § 5.4.6). In de door art. 10a, lid 2, onderdeel b, bestre-
kenn gevallen staat tegenover de schuld een belang in het kapitaal van de gerechtigde 
tott de kapitaalstorting. Dit verband kan wel ongedaan worden gemaakt. Zodra dit ac-
tivumm vervangen wordt door een ander activum ontstaat een nieuw verband. Wan-
neerr het gestorte kapitaal wordt terugbetaald, het aandelenbelang wordt vervreemd 
off  de hybride lening wordt afgelost, wordt een nieuw verband tot stand gebracht: dat 
mett de opbrengst van de terugbetaling, vervreemding of aflossing. Wanneer de le-
ningg gaat dienen ter financiering van een nieuw activum, is mijns inziens van een 
voldoendee sterk verband in beginsel (zie hierna) geen sprake (meer). 

5.4.7.55 Geen ontsmetting indien de vermogensbestanddelen van de dochter zonder 
afrekeningafrekening tot het vermogen van de belastingplichtige gaat behoren 

Omdatt art. 10a, lid 2, onderdeel b, de situatie beoogt te treffen waarin een rente-
aftrekk wordt gecreëerd ter zake van een verwerving of storting zonder dat het uitein-
delijkk belang wijzigt, vindt er geen ontsmetting plaats wanneer het (rechtstreekse) 
aandelenbelangg verdwijnt, terwijl het feitelijke belang gehandhaafd blijft , bijvoor-
beeldd bij de storting van de aandelen in een andere dochtervennootschap. Overigens 
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kann in dergelijke gevallen, wanneer de lening in verband met de verwerving van de 
dochterr gaat dienen ter financiering van de aandelen in de andere vennootschap, te-
venss een nieuwe ontsmetting in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel b, ontstaan. 

Gelett op de ratio treedt mijns inziens echter wel ontsmetting op voorzover realisatie 
heeftt plaatsgevonden. Bedacht moet worden dat de wetgever activa-en-passiva-
transactiess buiten de winstdrainage wetgeving heeft gehouden. Verkoopt een maat-
schappijj  haar onderneming voor een zakelijke prijs aan - bijvoorbeeld - een zuster-
vennootschapp met een geldlening van een verbonden lichaam, dan zijn de winstdrai-
nagebepalingenn niet van toepassing.168 Deze beperking is in de wetsgeschiedenis 
niett beargumenteerd. De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat 
art.. 10a een codificatie vormt van de winstdrainagejurisprudentie, die nu eenmaal 
geenn activa-en-passiva-transacties bestreek.169 De oorzaak daarvan is mijns inziens 
niett zozeer dat aandelen een andere plaats in het vermogen van een vennootschap 
innemenn dan andere activa, maar vooral dat aandelen (in elk geval in Nederland, 
doorr de werking van de deelnemingsvrijstelling) vaak zonder heffing vervreemd 
kunnenn worden, terwijl bij de koper ten gevolge van de deelnemingsvrijstelling te-
genoverr de rentelasten slechts vrijgestelde inkomsten staan. Bij activa-en-passiva-
transactiess daarentegen dient in beginsel te worden afgerekend bij de verkoper, ter-
wijll  de inkomsten uit de verworven vermogensbestanddelen tot de fiscale winst van 
dee koper worden gerekend. Er is zo beschouwd geen reden om indien bijvoorbeeld 
eerstt een vennootschap wordt gekocht die daarna belast wordt geliquideerd, 
art.. 10a, lid 2, onderdeel b (of art. 15ad) van toepassing te achten (tenzij tot het ver-
mogenn van de geliquideerde vennootschap belangen horen die - wanneer ze recht-
streekss door de belastingplichtige zouden zijn verworven - tot toepassing van 
art.. 10a zouden leiden). In die situatie past de vergelijking met de activa-en-passiva-
transacties. . 

Dee vergelijking met activa-en-passiva-transacties gaat mank indien dezelfde situatie 
(dee vermogensbestanddelen van de verhangen dochter gaat tot de het vermogen van 
dee belastingplichtige behoren) zonder afrekening wordt gecreëerd. Een voorbeeld is 
hett geval waarin de dochtermaatschappij waarvan de aandelen zijn verworven met 
dee belastingplichtige binnen een fiscale eenheid wordt gevoegd. Op grond van art. 15 

168.. Opmerking verdient dat in de literatuur de opvatting is verdedigd dat renteaftrek in zo'n geval 
well  zou kunnen worden bestreden met het leerstuk fraus legis. Zie A. Kruiswijk, De 
winstdrainageregelingenn en het leerstuk van de wetsontduiking, WFR 2002/1501, § 3.1. 

169.. Over renteaftrek in verband met zo'n transactie ging de na de invoering van art. 10a gewezen uit-
spraakk van Hof Den Haag 8 april 1997, nr. 95/0924, FED 1997/332 en Hof Den Haag 8 april 1997, 
nr.. 95/0925, V-N 1997/3058. Het hof oordeelde dat belanghebbende voldoende zakelijke motie-
venn had aangevoerd, zodat onvoldoende grond bestond om renteaftrek wegens strijd met doel en 
strekkingg van de wet te weigeren. Daarbij nam het hof in aanmerking dat de overdragers ter zake 
vann de overdracht fiscaal hadden afgerekend over de goodwill van de overgedragen onderne-
ming.. Ten overvloede overwoog het voorts dat de wetgever, zoals bleek uit het inmiddels inge-
voerdee art. 1 Oa, bij de bestrijding van niet gewenste renteaftrekconstructies niet het oog heeft 
gehadd op een herstructurering als de onderhavige, bestaande uit de overdracht van een onderne-
ming. . 
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wordtt na voeging de belasting gerieven 'alsof er één belastingplichtige is, in die zin 
datdat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken 
vann de werkzaamheden en het vermogen van de moedermaatschappij'. Dat houdt 
medee in dat na voeging de moeder van de fiscale eenheid niet de aandelen van de ge-
voegdee dochters doch dier vermogensbestanddelen in haar balans opneemt, zodat 
hethet verband tussen een lening en de verwerving van de aandelen in de gevoegde 
dochterr verdwijnt. Op dat moment strekt de lening vanuit een fiscaal oogpunt niet 
langerr ter financiering van aandelen. Een argument voor ontsmetting zou voorts 
kunnenn zijn dat na het aangaan van een fiscale eenheid de opgeroepen rentelast niet 
langerr tegenover op de voet van de deelnemingsvrijstelling vrijgestelde baten staat. 
Tochh leidt de voeging binnen fiscale eenheid mijns inziens niet tot ontsmetting. Het 
belangrijkstee argument daartegen is dat art. 10a de codificatie van winstdrainageju-
risprudentiee vormt: een behoorlijk deel van die jurisprudentie betrof nu juist de si-
tuatiee waarin na verhanging de voeging binnen fiscale eenheid volgde. Ook in de 
wetsgeschiedeniss is verdedigd dat na voeging van de verworven dochtermaatschap-
pijj  binnen een fiscale eenheid met de belastingplichtige art. 10a van toepassing 
blijft. 1700 Voorts pleit een uniforme uitlegging van art. 10a en de overige bij dezelfde 
wett ingevoerde winstdrainagebepalingen tegen de opvatting dat het verband met de 
verwervingg van aandelen is verdwenen. De strekking van art. 15ad (voorheen art. 15, 
lidd 4) is bijvoorbeeld dat tegen de winsten van de dochter niet de rente op de lening 
waarmeee de aandelen in die dochter zijn gefinancierd kan worden afgezet. Hetzelfde 
geldtt voor de situatie waarin de dochter in het kader van een juridische fusie of zui-
veree juridische splitsing verdwijnt en het vermogen daarvan door de belastingplich-
tigee wordt verkregen (zie art. 14a, lid 8 en 14. lid 6). In dat geval is er zelfs civieljuri-
dischh geen aandelenbezit meer. Toch blijf t in al die gevallen na voeging, fusie en 
splitsingg sprake van 'geldleningen (...) die verband houden met de verwerving van 
dee aandelen (...)'.171 Nu art. 10a, lid 2, onderdeel b eveneens van een verband met 
eenn verwerving van aandelen spreekt, is dit een argument te meer om na een voe-
ging,, fusie of splitsing het verband met de verwerving aandelen in de zin van die be-
palingg niet verbroken te achten. 

170.. Kamerstukken 11.1995-1996.24 696, nr. 3. blz. 27 en Kamerstukken l, 1997-1998,24 696, nr. 52b, 
blz.. 8-9. Hetzelfde geldt met betrekking tot art. 15ad (art. 15, lid 4. oud). Met betrekking tot die 
bepalingg is in de wetsgeschiedenis (Kamerstukken 1.1996-1997, nr. 52b. blz. 9-10) overigens 
betoogdd dat die van toepassing blijf t na verkoop of liquidatie van de gevoegde 
dochtermaatschappijj  voorzover vermogensbestanddelen van die dochtermaatschappij bij de 
fiscalee eenheid achterblijven. 

171.. In art. 15, lid 4 (oud), wordt gesproken van 'geldleningen (...) welke verband houden met de 
verwervingg van aandelen (...)'. Dat zijn echter geen afwijkingen van betekenis. Volgens 
wetsvoorstell  28 487 (Wijziging van belastingwetten ca. (vervolgwijzigingen in samenhang met 
dee belastingherziening 2001)), zoals dat na de Nota van Wijziging luidt, zal het bereik van deze 
bepalingg worden uitgebreid tot de verwerving van winstbewijzen en hybride vorderingen in de 
zinn van art. 10, lid 1, onderdeel d. Art. 15ad spreekt over'geldleningen die verband houden met 
dee verwerving door een maatschappij van aandelen - daaronder begrepen een kapitaalstorting -
inn een andere maatschappij (..,)'. 
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5.4.7.66 Verliessituaties 

Wanneerr het aandelenbelang door liquidatie of vervreemding van de balans ver-
dwijnt,, wordt het verband metde schuldiggebleven kapitaalstorting vervangen door 
eenn nieuw verband: dat met de opbrengst van de liquidatie-uitkering, of met de ver-
vreemdingsopbrengst.. Hetzelfde geldt bij een afboeking in het geval van een terug-
betalingg van kapitaal, of afboeking van meegekocht dividend. Indien de waarde van 
dee vervreemdings- of liquidatieopbrengst lager is dan de besmette schuld, lijk t spra-
kee van een gat-financiering zoals in het geval van schuldgefinancierde dividenden of 
terugbetalingenn van kapitaal (zie § 3.2.1). Toch meen ik dat deze twee gevallen moe-
tenn worden onderscheiden. Anders dan bij een dividend of terugbetaling van kapi-
taal,, is de vermogensachteruitgang bij een verlies op een verhangen dochtermaat-
schappijj  niet rechtstreeks terug te voeren op de besmette rechtshandeling. Een ver-
hangingg leidt immers op zichzelf niet tot een daling van het eigen vermogen. Indien 
dee verhangen dochtermaatschappij in waarde daalt is sprake van een reëel verlies. 
Datt houdt in dat in zo'n geval - anders dan bij een dividend of terugbetaling van ka-
pitaall  - niet de mogelijkheid bestaat om herhaaldelijk en naar willekeur rentelasten 
opp te roepen, zodat volgens de ratio van art. 10a renteaftrek niet langer behoort te 
wordenn geweigerd nadat de band met de dochtermaatschappij is verbroken.172 

5.4.7.77 De voorwaarde van verbondenheid 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel b, is slechts van toepassing indien verbondenheid van de 
belastingplichtigee ten opzichte van de verhangen dochtermaatschappij bestaat. Dit 
iss een merkwaardige eis. Uitholling van de grondslag is immers ook mogelijk bij de 
verhangingg van een deelnemingdie geen verbonden lichaam is, dus bij belangen van 
kleinerr dan een derde. Men denke aan de casus van HR 7 juni 1989, BNB 1990/72. Tij-
denss de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris verdedigd dat een ver-
hangingg van een dochtermaatschappij met schuldigerkenning van de koopsom een 
schuldigerkenningg van dividend vormt en door art. 10a, lid 1, wordt bestreken. Dat is 
vann belang omdat in die bepaling de verbondenheidseis niet wordt gesteld. Hoewel 
dee opvatting van de staatssecretaris niet door het parlement is tegengesproken, 
meenn ik dat die niet als de opvatting van de wetgever kan worden aangemerkt om-
datt de wettekst spreekt over een 'winstuitdeling', hetgeen iets anders is dan een ver-
wervingg van aandelen (zie § 5.3.5). Maar afgezien van het feit dat de opvatting van de 
staatssecretatiss onjuist is, is de reikwijdte ervan beperkt tot gevallen waarin de 
koopsomm wordt schuldiggebleven, en dus niet gevallen waarin een lening bij een an-
derr verbonden lichaam wordt opgenomen. 

Wanneerr aan de belastingplichtige aandelen in een vennootschap worden uitgereikt 
diee een belang van ten minste een derde vertegenwoordigen, heeft hij op de keper 
beschouwdd al een derde belang ten tijde van de storting. De storting vindt immers 
pass plaats nadat de stortingsverplichting ontstaat, en op dat moment bestaat al be-

172.. Vgl. het arrest HR 20 juli 1990. BNB 1990/270, r.o. 4.5, over de opheffing van een richtige-heffing-
besmetting.. Vgl. voorts HR 27 januari 1993, BNB 1993/111. r.o. 3.7. 
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langg bij de aandelen. Die aandelen zijn weliswaar nog niet volgestort maar in de in 
§§ 5.6.3 te behandelen wetsgeschiedenis komt tot uiting dat ook een belang bij nog 
niett volgestorte aandelen tot verbondenheid kan leiden. Wanneer het gaat om de 
toepassingg van art. 10a, lid 2, onderdeel b, moet mijns inziens echter worden uitge-
gaann van de omstandigheden op het moment vóór het nemen van de aandelen waar-
opp de stortingsverplichting rust, evenals bij een verwerving van aandelen de verbon-
denheidd wordt getoetst op het moment vóór de verwerving. Wanneer een belang 
vann meer dan een derde in een niet-verbonden lichaam wordt geplaatst bij een be-
lastingplichtige,, is art. 10a, lid 2, onderdeel b, mijns inziens daarom niet van toepas-
sing. . 

Belastingplichtigenn lijken de aftrekbeperking van art. 10a, lid 2, onderdeel b, te kun-
nenn ontgaan wanneer zij met een lening van een verbonden lichaam een verwerving 
financierenfinancieren van aandelen in een niet verbonden lichaam, dat vervolgens de aandelen 
inn een met de belastingplichtige verbonden lichaam verwerft. Hoewel ik het verde-
digbaarr acht om te stellen dat in dat geval indirect een verbonden lichaam wordt 
verworven,, zodat de aftrekbeperking toch van toepassing is, meen ik dat de aftrek-
beperkingg niet kan worden toegepast. Met een verwerving wordt immers een ver-
wervingg door de belastingplichtige bedoeld, en de belastingplichtige is niet degene 
diee de verwerving doet. Wel acht ik het mogelijk dat wanneer sprake is van een sa-
menstell  van rechtshandelingen gericht op het frustreren van de aftrekbeperking, on-
derr omstandigheden fraus legis zou kunnen worden toegepast. Men denke bijvoor-
beeldd aan de situatie dat een belastingplichtige een niet verbonden kasgeldvennoot-
schapp koopt, die vervolgens een met de belastingplichtige verbonden lichaam ver-
werft.. Weliswaar heeft de wetgever bewust aanvaard dat de verwerving van 
aandelenn in een niet verbonden lichaam niet door art. 10a, lid 2, onderdeel b, wordt 
bestrekenn (vgl. § 3.3.5), maar de ontgaansmogelijkheid waarbij een niet verbonden 
lichaamm wordt verworven met het enkele doel om aan de aftrekbeperking te ontko-
menn is mijns inziens niet voorzien door de wetgever, en het is twijfelachtig of dat 
hadd moeten worden voorzien. 

Hett is onduidelijk of art. 10a, lid 2, onderdeel b, nog van toepassing is indien de doch-
termaatschappijj  niet langer verbonden is ten opzichte van de belastingplichtige (bij-
voorbeeldd door verwatering van het aandelenbelang), terwijl het verband tussen de 
leningg en de (behouden) aandelen wordt gehandhaafd. Dezelfde onduidelijkheid be-
staatt in de spiegelbeeldige situatie, waarin eerst na verwerving verbondenheid 
wordtt bereikt (bijvoorbeeld, door de verwerving van aandelen in een aantal stappen, 
off  na inkoop van aandelen van derden). Het is met andere woorden de vraag of de 
uitdrukkingg 'verwerving van (...) aandelen (...) in een verbonden lichaam' moet 
wordenn gelezen als 'verwerving van (...) aandelen (...) in een - in de periode waarop 
dee rente betrekking heeft - verbonden lichaam'ofals'verwerving van (...) aandelen 
(...)) in een - ten tijde van de verwerving - verbonden lichaam'. Tekstueel ligt het 
laatstee in de rede. In de geschiedenis van de totstandkoming van art. 10a is aan dit 
probleemm geen aandacht besteed. Een beschouwing vanuit het gezichtspunt van de 
winstdrainagejurisprudentiee (waarvan art. 10a een codificatie vormt) geeft naar 
mijnn mening evenmin een dwingend argument. Enerzijds kan worden aangevoerd 
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datt in de winstdrainagejurisprudentie strijd met doel en strekking van de wet wordt 
gekoppeldd aan de afwezigheid van een wezenlijke verandering in belang en zeggen-
schap173,, hetgeen pleit voor besmetting bij het ontstaan van verbondenheid en tot 
ontsmettingg bij de beëindiging daarvan. Anderzijds is de toepassing van de winst-
drainagejurisprudentiee beperkt tot gevallen waarin het motief tot belastingverijde-
lingg bestond. Wanneer het motief vooropgesteld wordt, zijn de omstandigheden ten 
tijdee van het aangaan van de relevante rechtshandelingen door de belastingplichtige 
doorslaggevend.. Het ontstaan of de beëindiging van verbondenheid na die rechts-
handelingenn is, tenzij sprake is van een samenstel van rechtshandelingen, in die visie 
irrelevant.. Ook een derde mogelijkheid is denkbaar, namelijk dat art. 10a, lid 2, on-
derdeell  b, zowel van toepassing is indien verbondenheid tussen de belastingplichti-
gee en het verbonden lichaam heeft bestaan ten tijde van de verwerving, als indien de 
verbondenheidd naderhand tot stand is gebracht. Ten slotte is denkbaar dat art. 10a, 
lidd 2, onderdeel b, alleen van toepassing is (althans, buiten de situatie dat de verhan-
gingg en de latere totstandkoming van de verbondenheid onderdeel uitmaakt van een 
samenstelsamenstel van rechtshandelingen) indien verbondenheid heeft bestaan ten tijde van 
dee verwerving en nog bestaat in de periode waarin de rente verschuldigd wordt. 
Dezee uitleg spreekt me aan nu die in overeenstemming is met de beperking van de 
toepassingg van fraus legis tot gevallen waarin sprake is van zowel een belastingver-
ijdelendd motief als van strijd met doel en strekking van de wet. Zo beschouwd is er 
steunn voor de opvatting dat voor toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel b, verbon-
denheidd moet bestaan op het moment dat de verhanging plaats vindt (op welk mo-
mentt immers het motief getoetst wordt) en dat de bepaling niet langer toepassing 
vindtt indien de verbondenheid wordt beëindigd, omdat op dat moment geen sprake 
meerr is van strijd met doel en strekking van de wet. 

5.4.7.88 Wijziging uiteindelijke belang of zeggenschap 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel b, is niet van toepassing voorzover wijziging wordt aange-
brachtt in het uiteindelijke belang dan wel de uiteindelijke zeggenschap in de verhan-
genn dochtermaatschappij. Omdat ook de zeggenschap een relatief gegeven is, ligt het 
voorr de hand om ook het relatieve belang doorslaggevend te achten.174 Een bijko-
mendd argument is dat ook rente in verband met een storting onder onderdeel b valt, 
enn een storting per definitie tot een vergroting van het absolute belang leidt. 

Mett betrekking tot de uitzondering bij de wijziging van belang of zeggenschap speelt 
dezelfdee problematiek een rol als met betrekking tot de verbondenheidseis. namelijk 
dee eventuele besmetting of ontsmetting indien na de verhanging van een dochter-
maatschappijj  het uiteindelijke belang of de uiteindelijke zeggenschap wijzigt. Ook 
hierr geldt dat de wettekst pleit voor een toetsing van de wijziging in belang en zeg-
genschapp op het moment van de verhanging, en dat de wetsgeschiedenis over dit 

173.. Zie HR 26 april 1989, BNB 1989/217, HR7 juni 1989, BNB 1990/72 en HR 10 maart 1993, 
BNBB 1993/195. 

174.. Vgl. J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, Kluwer 

2002.. blz. 211. 
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probleemm zwijgt. Dezelfde hiervóór genoemde argumenten voor toetsing ten tijde 
vann de verhanging respectievelijk toetsing ten tijde van de verschuldigdheid van de 
rentee gelden ook hier. 

5.4.88 Onderdeel c: vermogensverplaatsing naar een laagbelaste crediteur 

5.4.8.11 De ratio van onderdeel c 

Onderdeell  c is een ruim geformuleerde bepaling die beoogt renteaftrek te weigeren 
inn situaties waarin het van de crediteur175 geleende vermogen indirect afkomstig is 
vann de belastingplichtige of van een in Nederland gevestigd verbonden lichaam of in 
Nederlandd woonachtig natuurlijk persoon.176 Dit onderdeel heeft veel kritiek ont-
vangen,, vooral vanwege de redactie ervan. Velen vonden de tekst vaag of zelfs onbe-
grijpelijk.1777 Onderdeel c is inderdaad een zeer ruim geformuleerde bepaling, maar 
mijnss inziens is niet zozeer de ongrijpbaarheid van de bepaling problematisch, maar 
hett grote bereik ervan. De ratio is tamelijk helder: de wetgever wenst te voorkomen 
datdat in Nederland belastbaar inkomen of belastbare winst genererend vermogen uit 
Nederlandd verdwijnt (bijvoorbeeld door een uitdeling) of wordt omgezet in vermo-
genn dat geen in Nederland belastbare baten genereert (bijvoorbeeld een kapitaalbe-
langg in een buitenlandse deelneming) en vervolgens door een Nederlands groeps-
lichaamm wordt teruggeleend. Om dergelijke ongewenste financieringsstructuren - of 
zoo men wil: constructies - het hoofd te bieden is gekozen voor een zeer ruime om-
schrijving.. In de Memorie van Toelichting is de bepaling als volgt toegelicht:178 

'Onderdeell  c ziet in den brede op de situatie dat een Nederlands lichaam 
eenn ander lichaam in het leven roept, daaraan eigen vermogen ter beschik-
kingg stelt, en dat als vreemd vermogen terug leent. Dit onderdeel is ener-
zijdss ruimer van opzet dan de onderdelen a en b daar het iedere aanwen-
dingg van vermogen ten behoeve van lichamen, ondernemingen of natuur-
lijkee personen bestrijkt. Anderzijds is het beperkter van opzet, daar het al-
leenn betrekking heeft op het aanwenden van vermogen direct of indirect 
tenn behoeve van het lichaam aan wie de geldlening materieel verschuldigd 
is.' ' 

Inn deze passage wordt gesproken over 'in het leven geroepen' lichamen. Daarmee 
lijk tt te worden gesuggereerd dat het bereik beperkt is tot een door de belastingplich-

175.. Dat wil zeggen het lichaam of de natuurlijk persoon aan wie de geiden materieel verschuldigd 
zijn.. De term lichaam dient conform art. 1 te worden opgevat (Kamerstukken II, 1996-1997, 
244 696. nr. 8, blz. 19). 

176.. Vgl. Kamerstukken II. 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 31, waarin staat dat onderdeel c niet van 
toepassingg is ingeval de gelden niet op enigerlei wijze van een verbonden Nederlands lichaam 
afkomstigg zijn. Zie ook Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 34. 

177.. Zoals de WD-tweedekamerfractie (zie Kamerstukken II, 1996-1997,24 696. nr. 7, blz. 8), Vgl. 
RJ.. de Vries, (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting (oratie Leiden), Kluwer, 
Deventer,, 2000, blz. 33. 

178.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 19. 
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tige,, of een met hem verbonden in Nederland gevestigd lichaam, opgericht lichaam. 
Zoo beperkt moet de bepaling mijns inziens niet worden uitgelegd. Ik acht het van-
zelfsprekendd dat onder onderdeel c bijvoorbeeld ook de situatie valt waarin een ver-
bondenn in Nederland gevestigd lichaam een dividend uitkeert aan de gezamenlijke 
moederr van haar en de belastingplichtige, en die moeder de gelden op haar beurt 
aann de belastingplichtige leent, ook al is die moeder niet door één van beide dochters 
'inn het leven geroepen'. 

Hett parlement heeft scherpe kritiek geuit op het bereik van art. 10a. lid 2, onderdeel 
c.. Met name was er onbegrip voor het standpunt van de staatssecretaris dat een si-
tuatiee waarin door een Nederlandse tussenhoudster ontvangen dividenden worden 
uitgedeeldd aan haar buitenlandse moedermaatschappij, die de gelden vervolgens 
aann de tussenhoudster of een Nederlandse groepsvennootschap leent.179 

5.4.8.22 Een kapitaalstorting 

Dee aftrekbeperking ziet allereerst op leningen in verband met een kapitaalstorting 
doorr de belastingplichtige of een verbonden in Nederland gevestigd lichaam of in 
Nederlandd wonende natuurlijke persoon 'direct of indirect in het lichaam (...) aan 
wiee de geldlening verschuldigd is'. In de in § 5.4.8.1 geciteerde passage uit de Memo-
riee van toelichting wordt de situatie genoemd dat een Nederlands lichaam kapitaal 
stortt in een ander lichaam en dat als vreemd vermogen terug leent.180 Die situatie 
wordtt mijns inziens al bestreken door het eerste lid (er is in feite immers sprake van 
eenn schuldiggebleven kapitaalstorting) zodat lid 2, onderdeel c. hier niet van belang 
is.. Die bepaling is uiteraard wel van belang wanneer het Nederlandse lichaam dat de 
kapitaalstortingg doet een ander is dan de belastingplichtige. 

Aann de voorwaarden voor toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel c, is ook voldaan 
wanneerr een Nederlands lichaam een vordering inbrengt in een ander lichaam.181 

Wanneerr men de bepaling strikt letterlijk zou interpreteren, dan zou daar enige twij-
fell  over kunnen bestaan. De inbreng van een vordering (of de vervreemdingervanop 
enigee andere wijze) staat immers los van het bestaan van die vordering (ook zonder 
dee inbreng bestond de vordering reeds), zodat betoogd zou kunnen worden dat de 
geldleningg geen verband houdt met de storting. Anderzijds zou men kunnen betogen 
datdat hetgeen wordt ingebracht per definitie verband houdt met hetgeen is ingebracht. 
Hoee dan ook, een redelijke wetsuitleg dwingt tot de conclusie dat deze situatie ook 
doorr art. 10a, lid 2, onderdeel c, bestreken wordt: in feite gebeurt er immers hetzelf-
dee als bij een storting van een geldbedrag dat wordt doorgeleend. 

Dee aftrekbeperking is mijns inziens alleen van toepassing indien de lening en de ka-
pitaalstortingg een samenstel van rechtshandelingen vormt. Men vergelijke in dit ver-

179.. Kamerstukken 11, 1996-1997, 24 696, nr. 7, blz. 6 en 8. Kamerstukken I, 1996-1997,24 696. 
nr.. 52a, blz. 3-4, en nr. 52c, blz. 2. 

180.. Kamerstukken il. 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 19. 
181.. Vgl. het besluit van 2 november 20O1, BNB 2002/59, vraag 6. 
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bandd HR13 juli 2001, BNB 2001/398, over de toepassing van fraus legis. In dat geval 
keerdee een Nederlandse dochtervennootschap dividend uit aan een Zwitserse tus-
senhoudster,, die aan haar Nederlandse moedervennootschap geld had geleend ter fi-
nancieringg van een acquisitie van een beursvennootschap. Toepassing van fraus legis 
stuittee in casu af op de afwezigheid van rechtstreekse verbanden tussen de dividend-
uitkeringenn en de geldlening. 

Hett verband tussen de kapitaalstorting en het teruglenen van het gestorte vermogen 
iss aan de orde gekomen in de uitspraak van het gerechtshof te Arnhem van 4 mei 
2004,, nr. 01/02350, V-N 2004/38.1.12. In die casus had de belanghebbende gelden 
gestortt in haar in België gevestigde dochtermaatschappij (met de status van coördi-
natiecentrum),, die de gestorte middelen korte tijd na de storting had geleend aan de 
inn Frankrijk gevestigde aandeelhouder van de belanghebbende, die op haar beurt de 
geldenn had doorgeleend aan de belastingplichtige. In latere jaren had de Belgische 
dochterr het bedrag van de kapitaalstorting aan de belanghebbende geleend, die 
daarmeee de schuld aan haar Franse aandeelhouder had afgelost. De rente die de be-
langhebbendee aan haar dochtermaatschappij verschuldigd was werd door het hof 
niett in aftrek toegelaten. Het hof leidde het verband tussen de storting en de lening 
aff  uit de numerieke gelijkheid van de kapitaalstortingen en de verstrekte geldlenin-
gen,, en aan de omstandigheden dat de Belgische dochtermaatschappij van de be-
langhebbendee de middelen korte tijd na de storting had geleend aan de Franse aan-
deelhouderr van de belanghebbende, en dat de Franse aandeelhouder de gelden weer 
aann de belanghebbende had geleend, waardoor de belanghebbende binnen korte tijd 
weerr kon beschikken over de gelden. 

5.4.8,33 Een andere aanwending van vermogen 

Dee aftrekbeperking ziet niet alleen op gevallen waarin kapitaal wordt gestort in de 
crediteur,, maar ook op gevallen van een 'andere aanwending van vermogen'. 

Inn de in § 5.4.8.1 geciteerde passage uit de Memorie van toelichting wordt de indruk 
gewektt dat de wetgever (slechts182) het oog heeft op de terbeschikkingstelling van 
eigenn vermogen. Maargaat het nu om eigen vermogen van het lichaam dat (of de na-
tuurlijkee persoon die) vermogen aanwendt (de terbeschikkingsteller) of van het li-
chaamm of de natuurlijke persoon aan wie de geldlening verschuldigd is (de credi-
teur)?? Wanneer het zou gaan om eigen vermogen van de terbeschikkingsteller, dan 
kann dit niet anders betekenen dan: door eigen vermogen gefinancierde activa. Dat 
zouu toepassing van de aftrekbeperking uitsluiten in een situatie waarin de belasting-
plichtigee of een verbonden in Nederland gevestigd lichaam geld leent, dat ter be-
schikkingg stelt aan de crediteur, die het geld vervolgens (terug)leent aan de belas-

182.. in de MvA wordt de uitdrukking 'in den brede' gebruikt. Vergelijk Groot woordenboek der Neder-
landsee taal / Van Dale, 13e dr., lemma 'breed', waarin 'iets in den brede verhalen' wordt omschre-
venn als 'met alle bijzonderheden'. Deze uitleg lijk t erop te duiden dat de staatssecretaris getracht 
heeftt het gehele bereik van de bepaling uiteen te zetten, en niet slechts om de belangrijkste ge-
vallenn te noemen. 
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tingplichtige.. Ook in die situatie vindt echter uitholling van de grondslag plaats. 
Art.. 10a, lid 2. onderdeel c, is - anders dan in de wetsgeschiedenis lijkt te worden ge-
suggereerd1833 - dan ook niet beperkt tot situaties waarin eigen vermogen van het 
Nederlandsee gedeelte van de groep wordt omgezet in vreemd vermogen. Indien bij-
voorbeeldd een met de belastingplichtige (X) verbonden, in Nederland gevestigd, li-
chaamm (Y) kapitaal stort in een vennootschap (Z) die dat geld aan de belastingplich-
tigee doorleent, dan vermindert het eigen vermogen van X noch Y. Er is dan ook geen 
sprakee van omzetting van eigen vermogen in vreemd vermogen. De reden dat hier 
well  tegen opgetreden wordt, is dat indien het vermogen in een dochter wordt ge-
stort,, heffing over de opbrengst wordt voorkomen (indien de deelnemingsvrijstel-
lingg van toepassing is) of in elk geval wordt uitgesteld (tenzij art. 28b van toepassing 
is).. Waar het om gaat is dat het geld dat de belastingplichtige leent al tot het vermo-
genn van een Nederlandse groepsvennootschap behoorde, en daar belastbare baten 
genereerde. . 

Overigenss is het evenmin noodzakelijk dat het eigen vermogen van de crediteur is 
gestegenn door de 'aanwending van vermogen'. Wanneer bijvoorbeeld een lichaam 
eenn uitdeling doet aan haar aandeelhouder dan stijgt het vermogen van de laatste 
niett in alle gevallen (dat hangt af van de waardering van het belang in de dochter), 
maarr een uitdeling is wel een aanwending van vermogen in de zin van art. 10a, lid 2, 
onderdeell  c. De uitleg die in de MvT wordt gegeven ('ter beschikking stellen van 
eigenn vermogen') heeft mijns inziens dan ook weinig betekenis bij de uitleg van de 
ratioratio of van de strekking van art. 10a, lid 2, onderdeel c. Mijns inziens ziet deze bepa-
lingg op een samenstel van rechtshandelingen waarbij een in Nederland gevestigd 
lichaamm (of natuurlijke persoon) vermogen ter beschikking stelt aan een onbelast of 
laagbelastt lichaam (of natuurlijke persoon) die het geld leent aan hetzelfde of een 
anderr in Nederland gevestigd lichaam. 

Hett meest duidelijke voorbeeld van een 'andere aanwending van een vermogen' in 
dee zin van art. 10a, lid 2, onderdeel c, is een uitdeling van winst. In de wetsgeschie-
deniss heeft de staatssecretaris vier voorbeelden besproken waarbij een Nederlands 
lichaamm (al dan niet de belastingplichtige) aan zijn buitenlandse moeder dividend 
uitkeert,, waarna die moeder dat geld aan de belastingplichtige leent. In alle vier de 
voorbeeldenn was sprake van een dividend afkomstig van een buitenlandse dochter 
vann een Nederlandse tussenhoudster, die het uitgekeerde bedrag op haar beurt aan 
haarr buitenlandse moeder dooruitdeelt, waarna de moeder het bedrag vervolgens 
aann de belastingplichtige184 of een daarmee verbonden lichaam185 leent. In zo'n si-
tuatiee is volgens de staatssecretaris sprake van een omzetting van eigen vermogen 
vann het Nederlandse gedeelte van de groep in vreemd vermogen die art. 10a, lid 2, 

183.. Kamerstukken 11.1995-1996.24 696, nr, 5, blz. 34. Vgl. Kamerstukken 1,1996-1997, 24 696, 
nr.. 52b, blz. 4-5. 

184.. Zie Kamerstukken II, 1996-1997,24 696, nr. 8, blz. 18; Kamerstukken 1,1996-1997,24 696. 
nr.. 52b, blz. 4-5; Kamerstukken 1,1996-1997, 24 696, nr. 52d, blz. 2-3. 

185.. Zie Kamerstukken 11, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 34. 
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onderdeell  c, beoogt te bestrijden.™0 Het parlement betoonde zich echter kritisch 
overr deze uitleg.187 Volgens de staatssecretaris is het niet noodzakelijk dat het om-
gezettee eigen vermogen in Nederland duurzaam belastbare baten genereerde: ook 
dee situatie waarin het vermogen afkomstig is van een buitenlandse deelneming (zo-
alss in de hiervoor beschreven voorbeelden uit de wetsgeschiedenis) wordt door de 
bepalingg getroffen.188 In de wetsgeschiedenis is ook het voorbeeld behandeld waar-
inn het door de buitenlandse dochtervennootschap ontvangen en aan de buitenlandse 
moederr dooruitgedeelde dividend, weer wordt teruggeleend door de belastingplich-
tigee en doorgeleend aan de buitenlandse dochtervennootschap. In dit geval wordt in 
Nederlandd een rentelast en een rentebate opgeroepen, zodat van uitholling van de 
grondslagg geen sprake is (hoewel de waarde van het vermogen van de Nederlandse 
tussenhoudsterr daalt). Toch is ook in deze situatie art. 10a, lid 2, onderdeel c, volgens 
dee staatssecretaris van toepassing.189 Hij merkt daarbij op dat hij in deze situatie, 
waarinn de Nederlandse tussenhoudster slechts als doorgeefluik fungeert, geen zake-
lijkee motieven ziet, maar voegt daar aan toe dat in de situatie waarin de Nederlandse 
tussenhoudsterr een spilfunctie vervult binnen het concern, en ook over voldoende 
'substance'' beschikt, het aannemelijk maken van de zakelijke motieven niet tot pro-
blemenn zal leiden (zie ook 5.3.5, onder 2). 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, kan er in deze gevallen toe leiden dat de argeloze belas-
tingplichtigee met een aftrekbeperking te maken krijgt zonder dat er sprake is van 
enigee vorm van tax planning, bijvoorbeeld wanneer een buitenlandse aandeelhou-
derr een lening verstrekt aan een Nederlandse dochtermaatschappij, terwijl zij van 
eenn andere Nederlandse dochtermaatschappij in eerdere jaren een dividend heeft 
ontvangen.. De aftrekbeperking is mijns inziens echter alleen van toepassing indien 
dee lening en het dividend een samenstell  van rechtshandelingen vormt (zie § 5.8.4.2). 

Betalingenn buiten de kapitaalsfeer zijn mijns inziens geen aanwending van vermo-
genn in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel c. Weliswaar is de uitdrukking 'aanwen-
dingg van vermogen' erg ruim (elke vermogenstransactie wordt er mijns inziens door 
bestreken),, maar er moet tevens sprake zijn van een aanwending van vermogen ten 
behoevebehoeve van de crediteur. Die uitdrukking wijst op een zekere bevoordeling, op een 
betalingg in de kapitaalsfeer derhalve. Het geval van een verstrekking (of aflossing) 
vann een geldlening door een Nederlands lichaam aan een buitenlands groeps-
lichaam,, dat het geld doorleent aan een belastingplichtige, valt bijvoorbeeld buiten 
hethet bereik van de bepaling. Dat is ook logisch omdat in zo'n geval geen uitholling van 
dee grondslag plaatsvindt, gelet op de belastbare bate in Nederland (of de verminde-
ringg van een aftrekpost, bij een aflossing). Bovendien valt een rechtstreekse lening 
vann een verbonden in Nederland gevestigd lichaam (of in Nederland woonachtige 

186.. Kamerstukken li. 1995-1996. 24 696. nr. 5, blz. 34. Vgl. Kamerstukken I, 1996-1997. 24 696. 
nr.. 52b, blz.4-5. 

187.. Kamerstukken!, 1995-1996, 24 696. nr. 7. blz. 8 en Kamerstukken I, 1996-1997, 24 696. nr. 52a. 
blz.. 3-4. en nr. 52c, blz. 2-3. 

188.. Kamerstukken I, 1996-1997, 24 696, nr. 52b. blz. 4-5. 
189.. Kamerstukken I. 1996-1997, 24 696, nr. 52d, blz. 2-3. 
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verbondenn natuurlijke persoon) aan de belastingplichtige niet onder de bepaling, zo-
datt het onzin zou zijn om de indirecte lening (waarbij de crediteur van de belasting-
plichtigee heeft geleend van het in Nederland gevestigde verbonden lichaam) wel on-
derr de bepaling zou vallen. Men zou kunnen menen dat hierdoor de mogelijkheid 
bestaatt om gebruik te kunnen maken van eventuele compensabele verliezen of an-
deree aanspraken van het in Nederland gevestigde verbonden lichaam. Daarbij moet 
evenwell  worden bedacht dat het verbonden lichaam ook op andere wijze zijn ver-
mogenn op risicomijdende wijze kan aanwenden om die compensabele verliezen of 
anderee aanspraken te gelde te maken. Ik meen dan ook dat indien een in Nederland 
gevestigdd met de belastingplichtige verbonden lichaam (A), geld uitleent aan een an-
derr (al dan niet in Nederland gevestigd) verbonden lichaam (B), die het geld door-
leentt aan de belastingplichtige, art. 10a, lid 2, onderdeel c, niet van toepassing is. 

Indee literatuur is betwijfeld of een hybride lening op de voet van art. 10, lid 1, onder-
deell  d, een aanwending van vermogen in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel c, kan 
zijn.1900 De staatssecretaris meent dat dit het geval is:191 

'Voorr de volledigheid wordt opgemerkt, dat onderdeel c van genoemd 
tweedee lid reeds zodanig ruim is geformuleerd, dat daar onder valt het ver-
strekkenn van een hybride lening, welke onder de deelnemingsvrijstelling 
valt,, aan een buitenlands verbonden lichaam en het vervolgens teruglenen 
volgenss een "normale" lening van de uitgeleende gelden. In die situatie is 
dee rente op de "normale" lening uiteraard niet aftrekbaar, net zo min als in 
dee situatie van een echte kapitaalstorting, welke vervolgens wordt terug-
geleend.' ' 

Eenn hybride lening op de voet van art. 10, onderdeel d, wordt als eigen vermogen be-
handeldd maar is dat niet (vgl. § 2.4.3). De behandeling als eigen vermogen kan een 
rechtvaardigingg zijn om de hybride lening als een aanwending van vermogen te zien. 
Wanneerr de rente over die lening niet tot de belastbare winst wordt gerekend, is er 
inderdaadd grond om een hybride lening als een aanwending van vermogen aan te 
merken. . 

5.4.8.44 Door de belastingplichtige met hem verbonden, in Nederland gevestigd 
lichaamlichaam of in Nederland wonende natuurlijke persoon 

Dee bepaling is beperkt tot aanwendingen van vermogen door in Nederland gevestig-
dee verbonden lichamen. Situaties waarin in Nederland werkzaam vermogen van een 
mett de belastingplichtige verbonden buitenlandse belastingplichtig lichaam wordt 
verschoven,, worden ongemoeid gelaten. In de Nnavnv192 wordt de situatie bespro-
kenn waarin een Nederlandse vennootschap eigen vermogen, afkomstig van een bui-

190.. Zie R.P.C.W.M. Brandsma en J. Cooijer, Het Veegwetinstituut heeft een nieuwe bezem nodig: 
hybridee leningen in de vennootschapsbelasting, WFR 2002/6505, blz. 1661 e.v., §6.5 (blz. 1671), 

191.. Kamerstukken li, 2001-2002.28 487, nr. 3, blz. 40. 
192.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696, nr. 5, blz. 34. 
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tenlandsee moeder, doorleent aan haar Nederlandse dochter (in het voorbeeld: een 
tussenhoudster).. In zo'n situatie is art. 10a. lid 2, onderdeel c. volgens de staatssecre-
tariss niet van toepassing omdat er geen aanwending van vermogen is door belasting-
plichtigee (de tussenhoudster) of door een met hem in Nederland gevestigd verbon-
denn lichaam ten behoeve van de schuldeiser (de eerstgenoemde vennootschap). De 
aanwendingg van vermogen ten behoeve van de schuldeiser is dan immers verricht 
doorr de buitenlandse moeder. Indien de buitenlandse moeder in Nederland zou zijn 
gevestigd,, zou art. 10a, lid 2, onderdeel c, wel van toepassing zijn geweest. 

Dee bepaling is evenmin van toepassing in de situatie dat een niet in Nederland ge-
vestigdee zustervennootschap van de belastingplichtige vermogen van haar Neder-
landsee vaste inrichting uitdeelt, waarna dit geld aan de belastingplichtige wordt ge-
leend.. Hier wreekt zich de onzorgvuldige formulering van de bedoeling van de wet-
geverr in de wettekst: er is geen sprake van aanwending van vermogen door een in 
Nederlandd gevestigde vennootschap. Volgens de ratio van de bepaling zou aftrek im-
merss moeten worden geweigerd indien groepsvermogen waarvan de opbrengst aan-
vankelijkk in Nederland belast is, zodanig wordt aangewend dat over de opbrengst 
feitelijkk niet meer wordt geheven (bijvoorbeeld door overbrenging naar een buiten-
landsee groepsvennootschap of een binnenlandse groepsvennootschap met compen-
sabelee verliezen, onttrekking aan het vermogen van een binnenlandse vaste inrich-
tingg of toerekening aan een buitenlandse vaste inrichting). 

5.4.8.55 Direct of indirect 

Dee uitdrukking 'direct of indirect' in art. 10a, lid 2, onderdeel c, is in de Memorie van 
toelichtingg als volgt toegelicht:193 

'Doorr de term indirect valt ook de situatie waarin het vermogen via enige 
tussenschakelss gaat naar het lichaam waaraan de geldlening is verschul-
digd,, onder de bepaling. Ook wordt door deze term bestreken de situatie 
waarinn een reeds bestaande financieringsmaatschappij wordt aangekocht. 
Err is immers geen reden om verschillende fiscale consequenties te verbin-
denn aan de situatie waarin de belastingplichtige een financieringsmaat-
schappijj  in het leven roept en de situatie waarin hij de aandelen in een 
reedss bestaande financieringsmaatschappij verwerft.' 

Hierr worden twee gevallen genoemd. Allereerst wordt gedoeld op het geval waarin 
dee aftrekbeperking via enige tussenschakels naar de crediteur gaat. Een eenvoudig 
voorbeeldd lijk t het volgende te zijn: de belastingplichtige keert dividend uit aan haar 
moedervennootschapp die de gelden weer aan haar aandeelhouder uitkeert, die de 
geldenn vervolgens aan de belastingplichtige leent. Het is de vraag of elke tussenscha-

193.. Kamerstukken]]. 1995-1996, 24696, nr. 3. blz. 19. 
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keii  een betaling in de (quasi-)kapitaalsfeer moet zijn (vgl. § 5.4.8.3). 4 Men denke 
aann het voorbeeld195 van een Nederlandse belastingplichtige die kapitaal stort in een 
buitenlandsee dochtervennootschap, die de gelden leent aan haar dochtervennoot-
schapp (de kleindochter van de belastingplichtige), die de gelden op haar beurt aan de 
Nederlandsee belastingplichtige leent. In dit geval wordt de Nederlandse belasting-
grondslagg uitgehold. De crediteur van de Nederlandse belastingplichtige (de buiten-
landsee kleindochter) krijgt echter geen dividend of storting, maar een lening. Omdat 
eenn lening niet kan worden aangemerkt als een aanwending van vermogen 'ten be-
hoevee van' de crediteur is art. 10a, lid 2, onderdeel c, mijns inziens niet van toepas-
sing. . 

Hett tweede geval dat in de MvT wordt genoemd betreft de aankoop van een finan-
cieringsmaatschappijj  door de belastingplichtige of een met hem verbonden in Ne-
derlandd gevestigd lichaam. Dit voorbeeld heeft de staatssecretaris later herhaald in 
dee Nnavv:196 

'Tee denken valt aan een situatie waarin een in Nederland gevestigd lichaam 
dee aandelen koopt in een financieringsmaatschappij, terwijl deze maat-
schappijj  gaat lenen aan een in Nederland gevestigd lichaam dat is verbon-
denn met de koper van de aandelen. Alsdan wordt door de kopende ven-
nootschapp vermogen aangewend (de koopsom van de aandelen) indirect 
tenn behoeve van het lichaam dat de lening verstrekt.' 

Dee opmerking dat met de term indirect de situatie wordt bestreken waarin het ver-
mogenn via tussenschakels naar de crediteur gaat, acht ik juist. De aankoop van de 
aandelenn in de crediteur lijkt echter niet door die bewoordingen te worden bestre-
ken.. Toegegeven moet worden dat - zoals de staatssecretaris betoogt - er in econo-
mischee zin geen verschil bestaat ten opzichte van de situatie dat een vennootschap 
wordtt gekapitaliseerd. Het blijft echter moeizaam om deze situatie te zien als een 
aanwendingg van vermogen indirect ten behoeve van de crediteur. Een koopsom 
wordtt niet 'ten behoeve' van de aangekochte vennootschap aangewend. De verkoop 
vann aandelen in een vennootschap heeft voor die vennootschap immers geen gevolg. 

Inn de wetsgeschiedenis wordt voorts de situatie besproken waarin een Nederlandse 
holdingg een Belgische dochtermaatschappij 'inschuift' die kapitaal stort in een tax 
havenn vennootschap die op haar beurt de gelden aan een Nederlands concernonder-
deell  leent.197 Of de aftrekbeperking van toepassing is hangt mijns inziens af van de 

194.. J.C. Verseput, De totale winst in de vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer, 2004, biz. 246, 
meentt dat elke voortwenteling van geld naar een volgende schakel in de vorm van een aanwen-
dingg van vermogen gebeurt. Opmerking verdient dat Verseput in het midden laat wat precies on-
derr het aanwenden van vermogen moet worden verstaan. 

195.. Ontleend aan N.M. Cabell en S.F.M. Niekel, Verslag fiscale conferentie 'Renteaftrek in de vennoot-
schapsbelasting',, WFR 1997/1858, § 2.2. blz. 1860. Zie ook J. van Strien, Aspecten van renteaftrek-
beperkingenn in de vennootschapsbelasting, Kluwer 2002, blz. 216. 

196.. Vgl. Kamerstukken 11, 1995-1996, 24 696. nr. 5. blz. 32. 
197.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 31. 
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vraagg of de gelden die de Belgische dochtermaatschappij stort afkomstig zijn van de 
belastingplichtigee of een in Nederland gevestigd met de belastingplichtige verbon-
denn lichaam (of een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon). Dat is het geval 
indienn de Nederlandse aandeelhouder het vermogen heeft gestort, maar niet indien 
hethet vermogen afkomstig is van eigen winsten van de Belgische dochter, of van stor-
tingenn van niet verbonden en/of niet in Nederland gevestigde lichamen. 

5.4.8.66 Het lichaam of de natuurlijke persoon waaraan de geldlening verschuldigd is 

Mett het lichaam of de natuurlijke persoon waaraan de geldlening verschuldigd is, 
wordtt gedoeld op het verbonden lichaam of de natuurlijke persoon die in de aanhef 
vann lid 2 genoemd wordt. Men zie hierover § 5.4.4. 

Inn het Besluit van 2 november 2002, BNB 2002/59, is in onderdeel 6.b betoogd dat 
ookk de allocatie van eigen vermogen aan een vaste inrichting als een aanwending 
vann vermogen in de zin van art. 10a, lid 2, onderdeel c. moet worden beschouwd: 

'6.. In de volgende gevallen heeft artikel 10a, tweede lid, onderdeel c Wet 
Vpbb een rol gespeeld. 
(...) ) 
b.. Een Nederlandse tussenhoudstermaatschappij met een buitenlandse 
moedermaatschappijj  heeft de aanschaf van haar in Nederland gevestigde 
deelnemingenn gefinancierd met een geldlening van de moedermaatschap-
pij.. De buitenlandse moedermaatschappij richt vervolgens in Nederland 
eenn vennootschap op en brengt de aandelen in en de vordering op de tus-
senhoudsterr in als kapitaalstorting. De vennootschap rekent de vordering 
opp de tussenhoudster tot het vermogen van haar Belgische vaste inrichting 
diee aldaar de status van coördinatiecentrum heeft. Ik ben van oordeel dat 
hett alloceren van de vordering die de vennootschap als storting op haar 
aandelenn verkreeg aan het vermogen van de Belgische vaste inrichting 
moett worden gezien als een aanwending van vermogen als bedoeld in arti-
kell  10a, tweede lid. onderdeel c Wet Vpb.' 

Ditt standpunt acht ik onhoudbaar. De toerekening aan een buitenlandse vaste inrich-
tingg kan mijns inziens niet worden beschouwd als een aanwending van vermogen: 
dee generale balans ondervindt hierdoor geen wijziging. Bovendien is de vaste inrich-
tingg geen lichaam (zie § 5.6.2). Met enige goede wil kan wellicht het gebruik van de 
vorderingg ten behoeve van de - door middel van de vaste inrichting - uitgeoefende 
buitenlandsee onderneming als een aanwending van vermogen worden beschouwd, 
maarr niet van een aanwending van vermogen ten behoeve van de crediteur (maar 
doordoor de crediteur), laat staan ten behoeve van een lichaam. Hoewel een uitholling 
vann de grondslag mogelijk is, mist art. 10a, lid 2, onderdeel c, hier toepassing. Het-
zelfdee geldt overigens bij de emigratie van een in Nederland gevestigd lichaam, dat 
geldd leent of gaat lenen aan de belastingplichtige. 
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5.4.8.77 Ontsmetting van een 10a-2-c-lening 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, neemt ten opzichte van de overige aftrekbeperkingen van 
art.. 10a een bijzondere positie in. Toepassing van die bepaling is immers niet afhan-
kelijkk gesteld van hetgeen door de belastingplichtige wordt gefinancierd, doch 
slechtss van het antwoord op de vraag of de crediteur door een Nederlands lichaam in 
staatt is gesteld om de lening te verschaffen. Daardoor kan een vervanging van activa 
doorr de belastingplichtige niet tot ontsmetting leiden. Ontsmetting kan mijns in-
zienss wel plaatsvinden indien de door de crediteur van het verbonden lichaam ver-
kregenn gelden weer zijn terugbetaald aan het verbonden lichaam of de verbonden 
natuurlijkee persoon. 

Voorbeeld: : 
Eenn Nederlands lichaam (Y) keert een dividend uit aan haar buitenlandse 
moederr (Z). Z leent de gelden aan een andere Nederlandse dochter (X). 
Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, is dan in beginsel van toepassing. Indien Z later 
hetzelfdee bedrag in Y stort, is mijn inziens 10a, lid 2, onderdeel c, niet lan-
gerr van toepassing, omdat vanaf dat moment het van de crediteur geleende 
vermogenn niet langer geacht kan worden van Y afkomstig te zijn. Naar de 
ratioratio is er dan geen reden meer de bepaling toe te passen. Die ratio is im-
merss dat wordt voorkomen dat renteaftrek plaatsvindt met betrekking tot 
vreemdd vermogen dat aan het Nederlandse deel van de groep onttrokken 
is. . 

5.55 De tegenbewijsregeling 

5.5.11 Algemeen 

5.5.1.11 Alleen remedie tegen lid 2 

Datt art. 10a bedoeld is als codificatie van de frauslegisjurisprudentie blijkt uit het 
derdee lid. Overeenkomstig de in hoofdstuk 3 besproken jurisprudentie wordt de ren-
teaftrekk niet geweigerd indien zakelijke overwegingen aan de rechtshandelingen ten 
grondslagg lagen of indien de rente in een naar Nederlandse maatstaven redelijke hef-
fingg wordt betrokken. In dat laatste geval kan er vanuit worden gegaan dat belasting-
besparendee motieven ontbreken.198 De tegenbewijsregeling van lid 3 geldt slechts 
voorr de leningen die door het tweede lid worden bestreken en niet voor de schuldi-
gerkenningenn van lid 1. Volgens de staatssecretaris lenen de situaties die onder het 
tweedee lid vallen zich minder voor willekeurige beïnvloeding dan de schuldigerken-
ningenn van lid 1, en zullen zij daardoor eerder een zakelijk karakter hebben (zie 
§§ 5.3.1). Hoewel de staatssecretaris in de Nota van wijziging de aanwezigheid van 'in 
overwegendee mate zakelijke overwegingen' als tegenbewijs bij de schuldigerkennin-
genn in de zin van het eerste lid wilde erkennen (zie § 5.3.5), weigerde hij om ook de 
redelijkee compenserende heffing als tegenbewijs te erkennen: het ging hem te ver 

198.. Vgl. Kamerstukken 11. 1996-1997,24 696, nr. 8, blz. 8-9. 
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omm bij de 'vestzak broekzak transacties', die de schuldigerkenningen in zijn ogen zijn, 
renteaftrekk alleen al vanwege een redelijke compenserende heffing te aanvaarden. 
Hijj  verwees in dit verband naar het fenomeen dat een concern liever belasting be-
taaltt in zijn thuisland dan elders.199 In de Nnavv betoogde hij reeds dat de compen-
serenn deheffingsexceptie 'de doelstellingen van het eerste lid, te weten het verhinde-
renn dat naar willekeur rentestromen kunnen worden opgeroepen, (zou) ondergra-
ven'.2000 Indien sprake is van een compenserende heffing zal naar mijn mening ove-
rigenss doorgaans sprake zijn van in overwegende mate zakelijke overwegingen. 
Inmiddelss heeft de staatssecretaris voor een bepaalde situatie waarin de rentebate 
werdd belast tegen een tarief dat geheel of nagenoeg geheel overeenstemde met het 
algemenee vennootschapsbelastingtarief, goedgekeurd dat zakelijke overwegingen 
verondersteldd worden aanwezig te zijn (zie § 5.3.7).201 Deze tegemoetkoming zal, 
hoewell  die ten aanzien van een specifieke casus is geschreven, een ruimer bereik 
hebben.. Het onderscheid tussen het eerste en het tweede lid heeft daardoor wat aan 
belangg ingeboet, maar is nog niet verdwenen, nu de toets in de goedkeuring van de 
staatssecretariss zwaarder is dan die van art. 10a, lid 3, onderdeel b.202 

5.5.1.22 Bewijslastverdeling 

Uitt de aanhef van art. 10a, lid 3, blijkt dat de belastingplichtige aannemelijk moet 
makenn dat sprake is van zakelijke overwegingen en/of een compenserende heffing. 
Datt ligt ook voor de hand, omdat sprake is van een uitzondering op de aftrekbeper-
king.. Bovendien lijkt de belastingplichtige de meest gerede partij om aannemelijk te 
makenn dat sprake is van zakelijke overwegingen en/of een compenserende heffing, 
omdatt de informatie doorgaans beschikbaar zal zijn binnen het concern waarvan hij 
deell  uitmaakt.203 

Overigenss rust op de inspecteur de bewijslast om aannemelijk te maken dat de geld-
leningg is aangegaan met het oog op het verrekenen van verliezen of andersoortige 
aansprakenn uit het belastingjaar zelf of latere jaren, zoals bedoeld in lid 3, onderdeel 
b,, slot.204 

5.5.22 Onderdeel a: zakelijke overwegingen 

Hett tweede lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige aannemelijk maakt 
datdat zowel aan de rechtshandeling als aan de leningen in overwegende mate zakelijke 
overwegingenn ten grondslag liggen. Voor de betekenis van de uitdrukking 'in over-

199.. Vg[. Kamerstukken II, 1996-1997, 24 696, nr, 8, blz. 7. 
200.. Kamerstukken 11.1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 12. 
201.. Besluit van 6 augustus 2002, nr, CPP2002/737M (Toepassing artikel 10a Wet op de vennoot-

schapsbelastingg 1969), antwoord opvraag 1. 
202.. Vgl. in dit verband HR 8 februari 2002. BNB 2002/118 over fraus legis (het betrof het jaar 1989), 

waarinn werd geoordeeld dat voor Financieringmaatschappijen een tarief van 10% nog als een re-
delijkee heffing geldt. 

203.. Vgl. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 33-34. 
204.. Vgl. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 32. 
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wegendee mate zakelijke overwegingen* verwijs ik naar § 5.3.7. Daar zijn tevens enige 
voorbeeldenn uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot het eerste lid behandeld 
(ziee § 5.3.7.4). Deze gelden gelet op de ratio ervan evenzeer voor toepassing van de 
tegenbewijsregelingg in het derde lid. Bij twee van die voorbeelden (de spilfunctie van 
dee crediteur binnen de groep en het dividendbeleid van de belastingplichtige) wordt 
lidd 3 ook expliciet genoemd. 

5.5.33 Onderdeel b: compenserende heffing 

5.5.3.11 De redelijkeheffingnorm 

1.. Open norm 

Wanneerr de belastingplichtige die met de aftrekbeperking van art. 10a, lid 2, wordt 
geconfronteerd,, de zakelijkheid van de lening en daarmee samenhangende rechts-
handelingenn niet kan bewijzen, kan hij een beroep doen op de compenserendehef-
fingexceptiefingexceptie van lid 3, onderdeel b. De renteaftrek wordt niet belemmerd als de be-
lastingplichtigee aannemelijk maakt dat over de rente een redelijke belasting wordt 
geheven.. Het advies van de Raad van State om het begrip redelijke heffing kwantita-
tieff  in te vullen heeft de staatssecretaris niet overgenomen. De staatssecretaris pre-
fereerdee een algemeen beoordelingskader dat het mogelijk maakt om rekening te 
kunnenn houden met de feiten en omstandigheden van elk geval. Het nadeel van een 
kwantitatievee invulling zou zijn dat niet alleen met het tarief maar ook met de 
grondslagg rekening zou moeten worden gehouden, zodat bepaalde algemeen gefor-
muleerdee veronderstellingen ten aanzien van de samenstelling van de grondslag no-
digg zouden zijn. Daardoor zou het risico ontstaan dat de uitkomst onredelijk uitvalt 
voorr individuele belastingplichtigen. Een ander bezwaar zou de toerekening van de 
verschuldigdee belasting aan het rentebestanddeel zijn, die niet zonder aanvullende 
regelss of ontsnappingsclausules mogelijk zou zijn.205 De formulering 'over de rente 
(...)) een belasting naar de winst of het inkomen wordt geheven welke naar Neder-
landsee maatstaven redelijk is' is ontleend aan jurisprudentie van de Hoge Raad.206 In 
afwijkingg van die jurisprudentie wordt een redelijke heffing niet aanwezig geacht in-
dienn sprake is van verrekening van verliezen of andersoortige aanspraken. Afgezien 
daarvann heeft de wetgever aan de rechter overgelaten om te bepalen wat als een re-
delijkee heffing moet worden aangemerkt. In § 5.2 heb ik betoogd dat, aangezien 
art.. 10a als codificatie van de winstdrainagejurisprudentie is bedoeld, deze bepaling, 
voorzoverr geen expliciete wijziging is beoogd, dient te worden uitgelegd aan de 
handd van die jurisprudentie. Ik heb voorts betoogd dat voorzover de na invoering van 
art.. 10a gewezen jurisprudentie voortbouwt op de eerdere - gecodificeerde - juris-
prudentiee en niet in strijd komt met tekst en toelichting van de wet, evenzeer van 

205.. Kamerstukken 11. 1995-1996,24 696. nr. B, blz. 7 (punt 7). Zie ook Kamerstukken II, 1995-1996, 
24696,nr.5,blz.21. . 

206.. Vergelijk het arrest HR 20 september 1995, BNB 1996/5, waarin de Hoge Raad spreekt van 'belas-
tingg naarde winst of het inkomen (,..)die naar hier te lande geldende maatstaven als redelijk is 
aann te merken'. 
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nutt is als hulpmiddel bij de interpretatie van art. 10a. Ik meen daarom dat, nu de re-
delijkeheffïngstoetss van art. 10a, lid 3, onderdeel b, overgenomen is uit de jurispru-
dentie,, en slechts is gewijzigd met betrekking tot gevallen waarin de crediteur over 
compensabelee verliezen of andere aanspraken beschikt, de jurisprudentie van de 
Hogee Raad met betrekking tot de toepassing van fraus legis evenzeer geldt voor de 
uitlegg van art. 10a. lid 3, onderdeel b. 

2.. Veranderende maatstaven 

Dee vraag of over de rente een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing wordt 
gehevenn moet in beginsel worden beoordeeld naar de maatstaven die gelden in het 
jaarr waaraan de desbetreffende rente wordt toegerekend.207 Wat in enig jaar als een 
redelijkee heffing kan worden aangemerkt hoeft dat in een eerder jaar nog niet te zijn. 
Hetgeenn als redelijk wordt aangemerkt is immers een begrip dat aan verandering 
onderhevigg is. In een tendens van dalende tarieven van belastingen die naar de winst 
vann lichamen wordt geheven, zal geleidelijk een lager tarief als redelijk moeten wor-
denn aangemerkt. Volgens de Hoge Raad is niettemin het bij de Wet van 13 december 
1996,, Stb. 651, per 24 december 1996 ingevoerde art. 15b evenwel ook voor de be-
oordelingg van eerdere jaren van betekenis 'temeer omdat overigens de bij de invoe-
ringg van die wet geldende maatstaven, zoals het van toepassing zijnde tarief van de 
vennootschapsbelasting,, niet of slechts op ondergeschikte punten verschillen van 
diee geldende voor het onderhavige jaar'.208 De toets wordt derhalve zeer globaal 
aangelegd.. Indien Nederland een bepaald regime kent, zal een vergelijkbaar buiten-
landss regime naar Nederlandse maatstaven in elk geval in hetzelfde jaar als redelijk 
moetenn worden aangemerkt. Dat regime vormt ook een aanwijzing voor wat als in 
anderee jaren als redelijke heffing geldt, tenzij sprake is van een ingrijpende wijzi-
ging. . 

3.. Parlementaire geschiedenis (over OESO-normen, bijzondere regimes etc.) 

Ondankss de keuze om het redelijkeheffingsvereiste niet in de wet te kwantificeren, 
heeftt de staatssecretaris in de wetsgeschiedenis wel een aantal aanknopingspunten 
verschaft.. Naar het mij voorkomt heeft de staatssecretaris de hierna door mij geci-
teerdee uitlatingen bedoeld als toelichting op de strekking van de wettelijke bepalin-
genn en niet als (begunstigend) beleid. Dat betekent dat hij ze als medewetgever heeft 
gedaann en niet als uitvoerder als de belastingwet, zodat de belastingplichtige er geen 
vertrouwenn aan kan ontlenen.209 Desalniettemin kunnen ze steun bieden bij de 
wetsuitleg. . 

207.. HR 8 februari 2002, BNB 2002/118. r.o. 3.9. 
208.. Zie vorige noot. 

209.. Vgl. HR 7 juli 1993. BNB 1993/336, HR 29 september 1999, BNB 1999/426 en HR 25 april 2000, 
BNBB 2000/262. Zie HR 21 januari 1998, BNB 1998/15, voor een geval waarin een uitlating van de 
staatssecretariss tijdens de parlementaire geschiedenis als beleidsregel werd aangemerkt. 
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Dee belangrijkste indicatie die in de wetsgeschiedenis is verschaft is de referentie aan 
dee belastingstelsels van andere OESO-landen. Voor een naar Nederlandse maatsta-
venn redelijke heffing kan volgens MvT tot uitgangspunt worden genomen:210 

'hett daadwerkelijk onderworpen zijn van de rente aan een heffing naar de 
winstt of het inkomen die wat grondslag en tarief betreft nog als in overeen-
stemmingg mag worden beschouwd met de door de OESO-lidstaten gehan-
teerdee gebruikelijke normen voor binnenlands belastingplichtige vennoot-
schappenn en natuurlijke personen die niet aan een bijzonder regime zijn 
onderworpen.' ' 

Tijdenss de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer weidde de staatssecretaris 
hieroverr verder uit:211 

'Watt is een redelijke heffing? Men kan hoogstens aangeven welke elemen-
tenn daarbij een rol spelen. Ik heb geprobeerd om in het wetsvoorstel aan te 
gevenn wat wij onder een redelijke belastingheffing verstaan. Ik heb aange-
gevenn dat bij een redelijke belastingheffing natuurlijk niet alleen het tarief, 
maarr ook de grondslag een rol speelt. Redelijke belastingheffing moet ver-
volgenss ook in overeenstemming zijn met de door de OESO-lidstaten ge-
hanteerdee gebruikelijke normen voor binnenlandse belastingplichtigen. 
Ookk dat is weer een redelijke aanwijzing. Het tarief alleen is dus niet vol-
doende.. Het is heel simpel: als de grondslag nul is, is de uitkomst ook nul. 
Hett is dus een combinatie. Ik moet mij voorzichtig uitdrukken, maar in het 
algemeenn kun je stellen dat een belastingheffing als een redelijke heffing 
kann worden worden aangemerkt, indien ze in een OESO-lidstaat geldt voor 
allee binnenlandse belastingplichtigen. Zoals in de stukken al is aangegeven, 
sluitt ik dus aan bij hetgeen in een OESO-lidstaat redelijk voor de binnen-
landsee belastingplichtigen wordt geacht. Met andere woorden, wat men 
daarr zelf voor de eigen belastingplichtigen redelijk acht. zal in het alge-
meenn als een redelijke belastingheffing worden ervaren.' 

Naarr het mij voorkomt maakt de staatssecretaris in de hiervoor weergegeven passa-
gee uit de mondelinge behandeling een omtrekkende beweging door op te merken 
datt de belastingheffing 'ook' in overeenstemming met door de OESO-lidstaten ge-
hanteerdee gebruikelijke normen voor binnenlandse belastingplichtigen moet zijn. 
Verderr valt op dat wordt gesproken van een 'redelijke aanwijzing'. Daarmee wekt hij 
dee indruk de belastingplichtigen zeker geen 'safe harbour' te willen bieden. Even la-
terr merkt de staatssecretaris op dat aansluiting kan worden gezocht bij wat in een 
OESO-lidstaatt als redelijk kan worden aangemerkt, zij het met de voorzichtige toe-
voegingg 'in het algemeen'. In samenhang met de MvT acht ik het echter voldoende 
duidelijkk dat in beginsel het vereiste tegenbewijs is geleverd indien de crediteur in 
eenn OESO-lidstaat is gevestigd en geen bijzonder regime geniet. Hetzelfde geldt, naar 

210.. Kamerstukken II, 1995-1996,24 696. nr. 3, blz. 21. 
211.. Handelingen 11. blz. 11-694. 
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mijnn mening, indien de crediteur niet is onderworpen aan het algemene belastingre-
gimee van een OESO-lidstaat, maar de feitelijke heffing desalniettemin ten minste ge-
lijkk is aan de heffing die verschuldigd zou zijn volgens het algemene regime in enig 
OESO-lidstaat.. De staatssecretaris sluit immers aan 'bij hetgeen in een OESO-lidstaat 
redelijkk voor de binnenlandse belastingplichtigen wordt geacht'.212 Indien nu bij-
voorbeeldd een algemeen regime in OESO-lidstaat A, een bijzonder regime in OESO-
lidstaatt B, en een belastingregime in niet-OESO-lidstaat C rente identiek belasten, 
dann moeten de heffingen alle drie als redelijk worden aangemerkt. 

Bijj  de vergelijking met het algemene regime in een OESO-lidstaat moet uiteraard 
niett alleen met de hoogte van de heffing maar ook met eventueel belastinguitstel re-
keningg worden gehouden. Vergelijk het antwoord van de staatssecretaris op een ka-
mervraagg met betrekking tot de tegenbewijsregeling van art. 13g, lid 5 (mijn 
curs.):213 3 

'Bijj  de bepaling of naar Nederlandse maatstaven sprake is van een redelijke 
heffingg kan tot uitgangspunt worden genomen het daadwerkelijk en zonder 
uitsteluitstel onderworpen zijn van de rente aan een heffing naar de winst of het 
inkomenn die wat grondslag en tarief betreft nog als in overeenstemming 
magg worden beschouwd met de door de OESO-lidstaten gehanteerde ge-
bruikelijkee normen voor binnenlands belastingplichtige vennootschappen 
enn natuurlijke personen die niet aan een bijzonder regime zijn onderwor-
pen.' ' 

Indienn sprake is van belastinguitstel diskwalificeert dat mijns inziens de redelijkheid 
niet.. In dat geval kan de contant gemaakte voorzienbare belasting als maatstaf die-
nenn ter vergelijking met de belasting die volgens een algemeen belastingregime in 
eenn OESO-land wordt geheven. 

Zoalss uit de hiervoor geciteerde wetsgeschiedenis blijkt, is een bijzonder regime dat 
inn een OESO-lidstaat wordt toegepast geen naar Nederlandse maatstaven redelijke 
heffingg (tenzij, naar ik aanneem, dat bijzondere regime niet tot een lagere effectieve 
drukk leidt dan enig algemeen regime in een andere OESO-lidstaat). Van een bijzon-
derr regime kon volgens de staatssecretaris in het algemeen worden gesproken: 

'inn de gevallen waarin een bepaalde groep van belastingplichtigen is onder-
worpenn aan een tarief dat of wordt belast naar een grondslag die aanzien-
lijkk afwijkt van het tarief dat of de grondslag die in het algemeen geldt voor 
aldaarr binnenlands belastingplichtige vennootschappen en natuurlijke 
personenn die in dat land zijn onderworpen aan de winstbelasting of de in-

212.. Zie ook punt 5.8 van de conclusie van A-G Watrel voor HR 8 februari 2002, BNB 2002/118. Vgl. 
LJ.J.. Burgers, In alle redelijkheid redelijk, WFR 2003/6524, blz. 597-599, op blz. 599, die het ondui-
delijkk acht of het voldoende is als minimaal één OESO-lidstaat een effectieve druk hanteert die 
lagerr is. 

213.. Brief van 11 juli 2002, nr. WDB 2001-665U.1, V-N 2002/38.24. blz. 3661, 
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komstenbelasting.. Hierbij kan worden gedacht aan een zogenoemde off 
shoree regeling of een regeling waarbij de grondslag wordt bepaald naar for-
faitairee of willekeurige maatstaven. Voorts maakt het voor de beoordeling 
vann de vraag of een regime bijzonder is niet uit of de bijzondere behande-
lingg is gegrond op een (wettelijke) regeling of op beleid ter uitvoeringvan 
dee wet. Bij deze beoordeling is de mate waarin de desbetreffende regelge-
vingg respectievelijk het uitvoeringsbeleid transparant is en of terzake in 
hethet kader van een verdrag of anderszins inlichtingen kunnen worden ver-
kregenn uiteraard van groot praktisch belang.' 214 

Ookk indien sprake is van een bijzonder regime, kan nog sprake zijn van een redelijke 
heffing.. Hiervóór heb ik betoogd dat in beginsel het vereiste tegenbewijs is geleverd 
indienn de heffing overeenkomt met de belasting die zou worden geheven volgens 
hethet algemene belastingregime van enig OESO-land, ongeacht of de crediteur zelf aan 
datdat regime is onderworpen. Indien aan die toets niet is voldaan, kan toch nog van een 
redelijkee heffing sprake zijn indien ook in Nederland een vergelijkbaar regime geldt. 
Inn de MvT heeft de staatssecretaris aangegeven dat een bijzonder regime voldoet aan 
dee eis van de redelijke heffing: 

'indienn het resultaat van het gebruik maken van een buitenlands regime 
niett in enigszins belangrijke mate voordeliger uitvalt in vergelijking met de 
situatiee dat de ontvanger van de rente in Nederland zou zijn gevestigd en in 
dee Nederlandse heffing zou zijn betrokken. Bij deze vergelijking dienen alle 
Nederlandsee regelingen in ogenschouw te worden genomen.'215 

Datt een heffing als naar Nederlandse maatstaven redelijk moet worden aangemerkt 
indienn in Nederland evenveel zou worden geheven spreekt mijns inziens vanzelf. Iets 
lagerr mag ook. Klaarblijkelijk zoekt de staatssecretaris met de uitdrukking 'in enigs-
zinss belangrijke mate' aansluiting bij art. 15b, lid 8, onderdeel d, Ie, dat hetzelfde cri-
teriumm kent, zodat een marge van 15% ten opzichte van de Nederlandse heffing ac-
ceptabell  wordt geacht.216 Of de 'in enigszins belangrijke mate'-toets overigens moet 
wordenn toegepast - dus ook indien geen sprake is van een bijzonder regime - blijkt 
niett uit de woorden van de staatssecretaris. Naar mijn mening zijn daar onvoldoende 
aanknopingspuntenn voor. 

Dee vergelijking met het met de Wet fiscale infrastructuur ingevoerde regime van 
art.. 15b dringt zich al snel op. In de MvT is hierover opgemerkt dat bij de vergelijking 
mett de heffing die in Nederland zou plaatsvinden rekening moet worden gehouden 
mett alle Nederlandse regelingen en dat dit bijvoorbeeld zou kunnen betekenen 

214.. Kamerstukken II, 1995/96, 24696, nr. 3. blz. 21. 
215.. Kamerstukken II, 1995/96, 24 696, nr. 3. blz. 21-22. 
216.. Kamerstukken II, 1995/96, 24 696, nr. 3. blz. 38. Vgl. A.J.H, van Suilen, Risicoreserve (diss.), 

FMM nr. 96, 2001, blz. 121 en SE. Faber en J.A.C, van der Geld, FED 1996/749. onder 4.3. 
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'(...)) dat indien de rente gaat naar een buitenlands lichaam dat, ware het in 
Nederlandd gevestigd, een onder te stellen voorwaarden te honoreren ver-
zoekk om toepassing van het voorgestelde artikel 15b zou kunnen doen, be-
zienn zal moeten worden of het bijzondere regime waaraan het buitenland-
see lichaam is onderworpen leidt tot een in enigszins belangrijke mate voor-
deligerr fiscaal resultaat dan wanneer dit lichaam in Nederland zou zijn ge-
vestigdd en zou voldoen aan de voorwaarden van artikel 15b. Geen rente-
aftrekk is mogelijk indien het resultaat in enigszins belangrijke mate voor-
deligerr uitvalt.'217,218 

Inn de Nnaw werd voorts opgemerkt:219 

'(...)) Zoals ik in punt 7 van het nader rapport aan de Koningin heb aangege-
ven,, heb ik gekozen voor dit algemeen geformuleerde beoordelingskader, 
aangezienn dit de mogelijkheid biedt om zo nodig rekening te houden met 
feitenn en omstandigheden die in het individuele geval van belang zijn. Ik 
achtt het mede op basis van het advies van werkgroep 11, van belang de 
praktijkk ruimte te laten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin 
rentee verschuldigd is aan een verbonden, in een ander land gevestigd li-
chaamm dat indien het in Nederland zou zijn gevestigd zou voldoen aan de 
criteriaa voor toepassing van de voorgestelde reserve voor concernfinancie-
ringsactiviteiten.. [Noot: Dit betekent onder meer dat van de concernfinan-
cieringsactiviteitenn van dit lichaam nooit meer dan 10% mag zijn gericht op 
concernonderdelenn die in Nederland zijn gevestigd'.] Ik ga ervan uit dat het 
belangg van het bedrijfsleven meer gediend is met deze benadering waarbij 
dee nadere invulling van dit algemene beoordelingskader in de praktijk 
plaatsvindtt aan de hand van de concrete omstandigheden, dan met een po-
gingg dit op de voorhand zo precies mogelijk in te vullen, bijvoorbeeld door 
hethet aangeven van een nominaal tarief zoals de leden van de GPV-fractie 
suggereren.. Het laatste biedt weliswaar meer zekerheid op de voorhand, 
maarr zal eerder tot arbitraire uitkomsten leiden.' 

Zoo streng als de staatssecretaris bleek de Hoge Raad echter niet (zie onder 4). 

4.. jurisprudentie (3% is te weinig, 7% genoeg?) 

Uitt het arrest HR 8 februari 2002, BNB 2002/118, blijkt dat de Hoge Raad genereus is 
inn zijn vergelijkingsmateriaal. In dit geval was de crediteur onderworpen aan het Ier-
see IFSC-regime, hetgeen inhield dat de rente was belast tegen (ten minste) 10%. De 
Hogee Raad bleek bereid om de vergelijking met art. 15b te maken met betrekking tot 
allee financieringsmaatschappijen, ongeacht of aan alle voorwaarden van art. 15b 

217.. Kamerstukken II, 1995/96, 24 696. nr. 3, blz. 22. 
218.. Vg). Bijvoegsel bij Handelingen f, 11 december 1996. blz. 11-453, 
219.. Kamerstukken II, 1995/96, 24 696. nr, 5. blz, 21. 
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werdd voldaan, en hoewel het ging om het belastingjaar 1989, dus zo'n acht jaar voor 
invoeringg van art. 15b.220 De Hoge Raad overwoog: 

'3.10.. De wetgever heeft met de invoering van artikel 15b van de Wet een 
speciaall  regime voor concernfinancieringsmaatschappijen ingevoerd, 
waarinn de door een in de Wet nader omschreven financieringsmaatschap-
pijj  ontvangen rentebaten in eerste instantie feitelijk belast worden naar 
eenn tarief van 7%. Hierbij ontstaat weliswaar in beginsel een belasting-
claimm op de daarbij gevormde risicoreserve, maar de wetgever heeft in ar-
tikell  15b, lid 5, de mogelijkheid gecreëerd 50%, en onder omstandigheden 
100%.. van het bedrag van een directe of indirecte kapitaalstorting of van de 
verwervingg van aandelen in een lichaam, ten laste van de reserve te bren-
genn zonder dat dit tot een toevoeging aan de winst leidt. De belastingclaim 
overr de risicoreserve leidt bij een dergelijke afboeking niet tot een heffing 
vann vennootschapsbelasting. Deze mogelijkheid is niet zodanig bezwarend 
off  moeilijk te realiseren dat voor de vraag wat naar Nederlandse maatsta-
venn als een redelijke belastingheffing kan worden aangemerkt met het niet 
gerealiseerdd worden van die mogelijkheid geen rekening dient te worden 
gehouden.. Aldus heeft de wetgever aanvaard dat een financieringsmaat-
schappijj  onder omstandigheden feitelijk belast wordt naar een tarief van 
7%.. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat voor financierings-
maatschappijenn een tarief van 7% nog als een redelijke heffing geldt. Dit 
heeftt niet alleen te gelden voor financieringsmaatschappijen die voldoen 
aann de vereisten van artikel 15b van de Wet, maar ook voor financierings-
maatschappijenn waarvan de werkzaamheden niet wezenlijk verschillen 
vann een onder artikel 15b vallende maatschappij.', 

Dee staatssecretaris heeft in een besluit221 aangegeven welke gevolgen voor de toe-
passingg van art. 10a naar zijn mening aan het arrest HR 8 februari 2002, BNB 2002/ 
1188 moeten worden toegekend. Volgens hem is bij de uitleg van art. 10a, lid 3, onder-
deell  b, 'primair de parlementaire behandeling (...) van belang'. Hij verwijst naarde 
passagee in de MvT waarin aan de door OESO-lidstaten gehanteerde gebruikelijke 
normenn wordt gerefereerd en de passage over de vraag in hoeverre het art. 15b-regi-
mee als maatstaf kan worden gehanteerd. Uit de wetsgeschiedenis bleek dat de 
staatssecretariss in die tijd van mening was dat een vergelijking met het art. 15b-regi-
mee slechts opging indien de buitenlandse groepsvennootschap aan de voorwaarden 
vann het regime voldeed. In het genoemde besluit wil hij dat een vergelijking met het 
art.. 15b-regime slechts opgaat indien niet sprake is van 'wezenlijke verschillen'. 

220.. Art. 15b is evenals art. 10a ingevoerd bij Wet van 13 december 1996,Stb. 1996,651, die in wer-
kingg is getreden op 24 december 1996 en vond evenals art. 10a toepassing met ingang van boek-
jarenn die op of na die datum aanvingen. 

221.. Besluit van 24 mei 2002, BNB 2002/241. 
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inn § 5.2 en hiervoor heb ik betoogd dat de jurisprudentie van de Hoge Raad met be-
trekkingg tot de toepassing van fraus legis evenzeer geldt voor de uitleg van art. 10a, 
lidd 3, onderdeel b. Dat betekent dat de door de staatssecretaris gestelde eisen met 
betrekkingg tot de vergelijking met art. 15b niet kunnen worden gehandhaafd: vol-
doendee is dat sprake is van een financieringsmaatschappij. In dat geval is een tarief 
vann 7% nog redelijk (vgl. Hof Arnhem 4 mei 2004, nr. 01/02350, V-N 2004/38.1.12). In 
dee literatuur is zelfs verdedigd dat een tarief van 5,95%, dat immers niet meer dan 
15%% van 7% afwijkt, voldoet.222 De Hoge Raad overwoog echter dat een tarief van 7% 
nogg als een redelijke heffing geldt voor financieringsactiviteiten. De afwijking met 
15%% ten opzichte van de Nederlandse heffing is ontleend aan de wetsgeschiedenis, 
enn is mijns inziens daarom voorbehouden aan de vennootschappen die slechts op 
ondergeschiktee punten afwijken van de voorwaarden voor toepassing van 
art.. 15b.223 

Onderr omstandigheden is 7%, en wellicht 5,95%, een redelijke heffing. Een tarief van 
2,4-3%% is dat niet, zo lijkt uit HR 6 december 2002, BNB 2003/181 te kunnen worden 
afgeleidd (zie §3.2.3.3). 

5.. Overige aanwijzingen (voorontwerp; eenzijdige regeling) 

Alss aanwijzing - maar niet meer dan dat - voor wat als een redelijke heffing moet 
wordenn aangemerkt, kan dienen het ingetrokken voorontwerp van wet inzake een 
evenwichtigee behandeling van internationale fiscale verhoudingen (zie § 4.3).224 De 
inn dat kader voorgestelde aftrekbeperking zou niet gelden indien de crediteur zou 
zijnn onderworpen aan een belasting naar de winst van ten minste 15%. De niet in af-
trekk gebrachte bedragen zouden kunnen worden voortgewenteld naar volgende ja-
ren.. In de concept-memorie van toelichting werd dit percentage 'in internationale 
verhoudingenn te verdedigen' genoemd.225 Aangezien het bij een wetsontwerp is ge-
blevenn kan hieraan niet veel betekenis worden toegekend, maar dat neemt niet weg 
datdat de verdediging van een tarief van 15% als een indicatie voor de redelijkheid van 
eenn buitenlandse heffing kan gelden. 

Eenn wat sterkere aanwijzing voor een redelijke heffing dan het hiervoor besproken 
voorontwerp,, acht ik de Nederlandse heffing over de aan een buitenlandse vaste in-
richtingg toerekenbare passieve financieringswinst die resteert na de verrekening op 
dee voet van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.226 Uit deze regeling 

222.. C.H. de Soeten, Winstdrainage. Beschouwing naar aanleiding van HR 8 februari 2002, BNB 2002/ 
118.. WFR 2002/6483, blz. 771 e.v., § 6 op blz. 775. 

223.. Uit de uitlatingen in de wetsgeschiedenis (zie onder c) kan immers slechts de conclusie getrokken 
wordenn dat de wetgever accepteert dat de heffing in enigszins belangrijke mate lager uitvalt dan 
hett regie van art. 15b, wanneer de belastingplichtige voor de toepassing van dat regime zou 
kwalificeren. . 

224.. Vgl. onderdeel 4.3 van de conclusie van A-G Wattel voor HR 8 februari 2002, BNB 2002/118. 
225.. Opgenomen in V-N 1993/2426. blz. 2431-2432. 
226.. Art. 39, lid 1 jo. 2, onderdeel a. (Vóór 2001: art. 10, lid 2jo. lid 3, onderdeel a. Besluit voorkoming 

dubbelee belasting 1989.) 
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blijktt dat Nederland - indien de belastingplichtige niet opteert voor een verrekening 
vann de daadwerkelijk geheven belasting - bereid is een verrekening te verlenen van 
50%% van het geldende vennootschapsbelastingtarief over de winst uit buitenlandse 
onderneming.. Indien de in het buitenland verschuldigde heffing per saldo nihil be-
draagt,, betekent dit dat Nederland genoegen neemt met de helft van het bedrag dat 
verschuldigdd zou zijn indien de winst in Nederland ten volle zou zijn belast. Nu deze 
regelingg is ingevoerd in samenhang met de Wet fiscale infrastructuur (zie onder 4.5) 
meenn ik dat een heffing die de helft bedraagt van hetgeen in Nederland wordt gehe-
venn nog als een redelijke heffing geldt.227 

6.. Conclusie 

Verdedigbaarr is dat voldaan is aan de eis van de redelijke heffing indien de over de 
rentee geheven belasting voldoet aan één of meer van de volgende criteria: 
1.. een heffing die niet lager is dan volgens het algemene belastingregime van enig 

landd dat lid is van de OESO (op grond van de wetsgeschiedenis); 
2.. een heffing die ten minste 85% bedraagt van een bijzonder regime uit de Neder-

landsee belastingwetgeving, indien de omstandigheden waarin de crediteur ver-
keertt voldoende vergelijkbaar zijn met de omstandigheden waarin dat regime 
geldtt (op grond van de wetsgeschiedenis); 

3.. een heffing die niet lager is dan de helft van het geldende vennootschapsbelas-
tingtarieff  over de belastinggrondslag zoals berekend volgens Nederlandse maat-
stavenn (naar analogie van de aftrek in verband met winst uit een passieve vaste 
inrichting,, op de voet van het Besluit voorkoming dubbele belasting); 

4.. voor financieringsmaatschappijen: een heffing van 7% over de rente (op grond 
vann BNB 2002/118). 

5.5.3.22 Bij degene aan wie de rente rechtens dan wel in feite direct of indirect is 
verschuldigd verschuldigd 

Eenn uitleg van art. 10a, lid 3, onderdeel b, die zowel recht doet aan de tekst als aan de 
ratioo van de bepaling vergt mijns inziens dat het vereiste tegenbewijs is geleverd als 
dee rente is onderworpen aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing bij 
iemandd aan wie de rente rechtens of in feite, direct of indirect verschuldigd is. Dat 
hoeftt niet noodzakelijkerwijs een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke 
persoonn te zijn. De bepaling spreekt immers niet van het verbonden lichaam aan wie 
dee rente is verschuldigd maar van degene aan wie de rente is verschuldigd.228 

Uitt de wetsgeschiedenis lijk t te kunnen worden afgeleid dat alleen rekening wordt 
gehoudenn met een compenserende heffing bij hetzij de directe schuldeiser, hetzij de 

227.. Vergelijk onderdelen 8.4 van de conclusie van A-G Wartel voor HR 8 februari 2002, BNB 2002/118. 
228.. Wanneer er een compenserende heffing bij een derde is, zal overigens indirect van derden zijn 

geleend,, zodat ook al een beroep zal kunnen worden gedaan op de tegenbewijsregeling van 
art.. 10a, lid 3, onderdeel a. 
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persoonn aan wie de directe schuldeiser de gelden verplicht is door te betalen. In de 
Nnavvv werd betoogd:229 

'(...)) dat het woord "indirect" in de zinsnede dat over de rente bij degene 
aann wie de rente is verschuldigd rechtens dan wel in feite direct of indirect 
perr saldo een belasting naar de winst of het inkomen moet worden gehe-
venn die naar Nederlandse maatstaven redelijk is (...) betrekking (heeft) op 
dee situatie waarin de vennootschap die de rente ontvangt een (afdwingba-
re)) verplichting heeft om de inkomsten direct door te stoten naar de ach-
terliggendee aandeelhouder. Het gaat daarbij dus om pure doorstroomsitu-
atiess waarbij de ontvanger van de rente als een zogenoemde "conduit" fun-
geert.. In die situaties is het in de praktijk voor de inspecteur mogelijk om 
naa te gaan of de rente bij een verbonden lichaam in een "redelijke" belas-
tingheffingg wordt betrokken. In de overige gevallen, waarbij de ontvanger 
vann de rente geen (afdwingbare) verplichting heeft om de inkomsten naar 
dee achterliggende aandeelhouder door te stoten, waaronder de door deze 
ledenn geschetste situaties, is het verband te ver verwijderd om dit in de af-
wegingg te kunnen betrekken.' 

Mett andere woorden: met de uitdrukking 'indirect' in lid 3, onderdeel b, zou bedoeld 
wordenn dat de ontvanger van de rente een verplichting tot doorbetaling heeft. Door-
datdat de term 'afdwingbare' tussen haken wordt gezet is onduidelijk of de afdwing-
baarheidd van beslissende betekenis is. Dat lijkt niet het geval door de verwijzing naar 
dee 'pure doorstroomsituaties', omdat een conduit niet per se een afdwingbare door-
stotingsverplichtingg heeft. Desalniettemin lijk t de term 'indirect' enger te worden 
uitgelegdd dan in andere leden van art. 10a, waarin die wordt gebruikt om ook situa-
tiess te bestrijken waarin een derde wordt tussengeschoven (zie § 5.3.4). Het is uiter-
aardd zeer wel denkbaar dat de tegenbewijs regel ing in geval van een compenserende 
heffingg beperkter uit wordt gelegd dan de bepalingen waarin de aftrekbeperking zelf 
iss vastgelegd, maar in casu ligt dat niet in de rede: zowel in art. 10a, tweede lid, als in 
10a,, derde lid, onderdeel b, wordt immers gerefereerd aan het lichaam of de natuur-
lijkee persoon aan wie de geldlening 'rechtens dan wel in feite direct of indirect' is 
verschuldigd.. Ik ga er daarom vanuit dat die uitdrukkingen in beide gevallen identiek 
moetenn worden uitgelegd. Zoals een schuld reeds onder de werking van lid 2 valt in-
dienn de rente rechtens direct, rechtens indirect, in feite direct, of in feite indirect is 
verschuldigdd aan een verbonden lichaam, zo is de tegenbewijsregeling mijns inziens 
all  van toepassing indien bij één van die personen of bij hen samen de rente voldoen-
dee is belast. Indien bijvoorbeeld een op de voet van art. 10a, lid 2, besmette transactie 
wordtt gefinancierd met een lening van een bank, en in verband daarmee hetzelfde 
bedragg door een met de belastingplichtige verbonden lichaam wordt aangehouden, 
dann is sprake van het indirect verschuldigd zijn van rente aan dat verbonden 
lichaam,, ook indien op de bank geen afdwingbare verplichting rust om de ontvangen 
rentee door te betalen (zie § 5.3.4). Indien de rente bij dat verbonden lichaam onder-

229.. Kamerstukken il, 1995-1996. 24 696, nr. 5, blz. 33. Deze passage ging over de gevolgen van 
CFC-wetgevingg op de beoordeling van een redelijke heffing. Zie ook hierna. 
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worpenn is aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing staat noch de tekst 
nochh de ratio eraan in de weg om een compenserende heffing aanwezig te ach-
t e nn 230, 231 

Ookk indien het debiteurenrisico bij een verbonden lichaam berust, maar de rente 
niett aan een verbonden lichaam ten goede komt, kan art. 10a, lid 2, van toepassing 
zijnn (vgl. § 5.4.4). In dat geval kan de compenserende heffing niet bij dat verbonden 
lichaamm worden getoetst. Uit de garantie kan een positief resultaat (de premie die de 
garantt ontvangt) of een negatief resultaat (indien hij wordt aangesproken) worden 
behaald,, maar dat kan niet als rente geduid worden. Ook indien de garant wordt aan-
gesprokenn om rente te voldoen en zijn regresvordering weet te innen behoort de 
doorr de debiteur betaalde rente niet tot zijn winst (die rente valt immers weg tegen 
hett door hem aan de oorspronkelijke crediteur betaalde bedrag). In dat geval zal bij 
dee crediteur de heffing over de rente moeten worden beoordeeld, ongeacht of die 
crediteurr een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijke persoon is. Die be-
wijslastt kan in sommige gevallen zeer bezwaarlijk zijn. Van Strien acht het niet reëel 
datdat bijvoorbeeld in gevallen waarin door de belastingplichtige een door de moeder 
gegarandeerdee obligatielening, met obligaties aan toonder heeft uitgegeven, aanne-
melijkk moet worden gemaakt dat bij de schuldeisers sprake is van een compenseren-
dee heffing. Hij suggereert dat men zou kunnen stellen dat wanneer de rentebaten 
naarr Nederlandse maatstaven belast zouden zijn geweest indien de rente wet feite-
lijkk was betaald aan het lichaam dat de garantie heeft verstrekt, aan de tegenbewijs-
regelingg wordt voldaan.232 Die mening deel ik niet. Aangezien de wetgeving is be-
doeldd om uitholling van de belastinggrondslag te bestrijden, acht ik een hypotheti-
schee heffing niet relevant. Waar het om gaat is of de rente daadwerkelijk (en vol-
doende)) wordt belast. Hierbij moet worden aangetekend dat in deze gevallen af aan 
dee tegen bewijs regel ing van onderdeel a zal zijn voldaan, omdat uiteindelijk van der-
denn is ingeleend. 

Indienn op grond van CFC-wetgeving de rente in aanmerking genomen wordt bij de 
aandeelhouderr van de crediteur, dan is daarmee nog geen sprake van een heffing bij 

230.. Pessimistischer zijn J.N. Bouwman en M.G. dejong. Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Ver-
mandee 2003, blz. 246, die betogen: 'Gelet op de omschrijving van gevallen waarin de staatssecre-
tariss bereid is een compenserende heffing bij een ander dan de formele crediteur aanwezig te 
achten,, neem ik aan dat geen tegenbewijs kan worden geleverd indien de niet-belaste crediteur 
vann de vordering zijn voor de vordering benodigde middelen rentedragend heeft geleend van een 
verbondenn lichaam dat wel belast wordt. Redelijk lijk t mij dit overigens niet.' 

231.. Een andere vraag is of, wanneer sprake is vaneen doorstroomsituatie zoals bedoeld in de wets-
geschiedenis,, ook belang is toe te kennen aan de heffing bij het doorstroomlichaam. Zie hierover 
D.G.A.. Meijer. Winstdrainage, FED , Deventer, 2001, blz. 50, die zich een voorstander betoont van 
eenn beoordeling op verschillende niveaus (dat wil zeggen bij de directe en de indirecte crediteur). 
Meijerr merkt op dat hiervoor geen ruimte bestaat, gelet op de wettekst (toetsing op verschillende 
niveauss zou volgens hem tot een proratabenadering leiden, waarin de wet niet voorziet) maar hij 
achtt deze mogelijkheid beter verdedigbaar dan het alternatief waarbij slechts de heffing bij de 
uiteindelijkee crediteur in de beoordeling wordt betrokken, 

232.. J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, Kluwer 2002, 
blz.. 245-246. 
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degenee aan wie de rente rechtens dan wel in feite direct of indirect is verschuldigd. 
Aanvankelijkk was de staatssecretaris daarom niet bereid om de heffing op grond van 
CFC-wetgevingg als een compenserende heffing te aanvaarden.233 In aansluiting bij 
eenn suggestie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft hij zich later 
echterr bereid verklaard om een compenserende heffing aanwezig te achten in geval-
lenn waarin, in de woorden van de staatssecretaris:234 

'belastingplichtigee aantoont dat de rente-inkomsten direct of indirect bij 
eenn verbonden lichaam in het jaar van ontvangst per saldo onderworpen 
zijnn aan een heffing die naar Nederlandse maatstaven redelijk is, geacht 
kann worden te zijn voldaan aan bedoelde zinsnede van artikel 10, derde lid, 
onderdeell  b. 

Laterr heeft hij - wederom op aangeven van de Nederlandse Orde van Belastingadvi-
seurss - de voorwaarde van heffing in het jaar van ontvangst genuanceerd, althans 
naderr toegelicht. De Orde had erop gewezen dat het zich in de praktijk kan voordoen 
datdat de rente-inkomsten pas in eenjaar volgend op de betaling worden belast. De 
staatssecretariss merkte hierover op:235 

'Ingevall  de ontvanger van de rente geen afdwingbare verplichting heeft om 
dee inkomsten naar de achterliggende aandeelhouders door te stoten, moet 
err een voldoende verband zijn om een heffing over de rente bij die aandeel-
houderr te betrekken bij de beoordeling of er sprake is van een redelijke hef-
fingfing over de rente. In de nota naar aanleiding van het nader verslag heb ik 
aangegevenn goed te keuren dat in gevallen waarin de belastingplichtige 
aantoontt dat de rente-inkomsten op grond van CFC-wetgeving in het jaar 
vann ontvangst bij een verbonden lichaam per saldo zijn onderworpen aan 
eenn heffing die naar Nederlandse maatstaven redelijk is, geacht kan wor-
denn te zijn voldaan aan bedoelde zinsnede van artikel 10a, derde lid, onder-
deell  b. In die situaties is er een voldoende verband aanwezig als hiervoor 
bedoeld.. Ook in de situaties waarin rente-inkomsten bij de ontvanger in de 
belastinggrondslagg van een bepaald jaar zijn begrepen en die rente-inkom-
stenn bij een verbonden lichaam op grond van CFC-wetgeving in de belas-
tinggrondslagg van datzelfde jaar zijn begrepen, maar dit bij dat verbonden 
lichaamm pas in een later jaar via een aanslag wordt geformaliseerd, acht ik 
nogg een voldoende verband aanwezig. Ik zeg daarom toe dat ook in diee si-
tuatiee geacht kan worden te zijn voldaan aan bedoelde zinsnede van artikel 
10a,, derde lid, onderdeel b. In andere gevallen acht ik het verband te ver 
verwijderdd om dit in de beoordeling te kunnen betrekken.' 

Dezee nuancering is niet geheel helder. Men merke op dat de staatssecretaris spreekt 
overr rente-inkomsten die wel in het jaar van ontvangst tot de grondslag worden ge-

233.. Kamerstukken ]]. 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 33-34 
234.. Kamerstukken 11, 1996-1997, 24 696, nr. 8, blz. 8. 
235.. Kamerstukken 1,1996-1997, 24 696, nr. 52b, blz. 6. 
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rekend.. maar waarbij dit pas in een later jaar wordt geformaliseerd. Met de formali-
seringg wordt doorgaans gedoeld op de formalisering van de belastingschuld, het-
geenn volgens de Nederlandse belastingwetgeving bij aanslagbelastingen geschiedt 
bijj  vaststelling van de aanslag. Indien rente tot de winst van bijvoorbeeld het belas-
tingjaarr 2002 wordt gerekend, en de aanslag over dat jaar in 2003 wordt vastgesteld. 
dann is de rente in 2002 aan belastingheffing onderworpen geweest. De opmerkingen 
inn de Memorie van Antwoord lijken dan ook geen versoepeling in te houden ten op-
zichtee van de eerder gestelde voorwaarde van onderworpenheid in het jaar van ont-
vangst.. Men vergelijke de Nnaw236 waarin de staatssecretaris onder verwijzing naar 
dee Memorie van Antwoord opmerkte dat het er om gaat 'of de inkomsten in het jaar 
zelff  of in de aanslag over dat jaar tot uitdrukking komen bij de ontvanger van de ren-
tee dan wel bij de aandeelhouder in het geval er sprake is van anti-misbruik wetge-
ving'. . 

Mett CFC-wetgeving vergelijkbaar is het bepaalde in art. 28b Wet Vpb. 1969. Hierover 
schrijftt de staatssecretaris in de Nnaw:237 

'Dezee leden stellen de situatie aan de orde dat een Nederlandse vennoot-
schapp kapitaal stort in een buitenlandse financieringsmaatschappij die on-
derr artikel 28b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt, waarna 
dezee financieringsvennootschap de gelden terugleent aan een in Neder-
landd gevestigd verbonden vennootschap (de belastingplichtige). De rente 
diee belastingplichtige is verschuldigd aan de buitenlandse financierings-
maatschappijj  is ingevolge het voorgestelde artikel 10a, tweede lid. onder-
deell  c, niet aftrekbaar. Nu de inkomsten van de 28b-dochter in hetzelfde 
jaarr in Nederland zijn belast, zijn zij van opvatting dat teneinde dubbele 
heffingg te voorkomen, de tegenbewijsregeling van het voorgestelde derde 
lid,, onderdeel b, (aanwezigheid van compenserende heffing) toepassing 
zouu moeten vinden. 
Zoalss ik in de memorie van antwoord heb opgemerkt, gaat het er in een 
dergelijkee situatie om of de inkomsten in het jaar zelf of in de aanslag over 
datdat jaar tot uitdrukking komen bij de ontvanger van de rente dan wel bij de 
aandeelhouderr in het geval er sprake is van anti-misbruik wetgeving. Ook 
artikell  28b kan worden aangemerkt als een anti-misbruik regeling. Im-
mers,, ingevolge artikel 28b moeten de aandelen in een dergelijke buiten-
landsee financieringsmaatschappij jaarlijks worden gewaardeerd op de 
waardee in het economische verkeer. Door deze jaarlijkse waardering ko-
menn de rente-inkomsten van de financieringsmaatschappij in het jaar zelf 
tott uitdrukking bij de aandeelhouder. Per saldo ontstaat hierdoor een hef-
fingg die naar Nederlandse maatstaven redelijk is. De rente kan dan ook 
doorr belastingplichtige in aftrek worden gebracht tenzij de aandeelhouder 
vann de financieringsmaatschappij beschikt over compensabele verliezen 
dann wel andersoortige aanspraken uit voorgaande jaren.' 

236.. Kamerstukken], 1996-1997,24 696, nr. 52d. blz. 3. 
237.. Kamerstukken I, 1996-1997,24 696, nr.52d, blz. 3. 
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Inn deze situatie (een Nederlandse vennootschap stort kapitaal in een buitenlandse 
beleggingsinstellingg in de zin van art. 28b. die de gelden vervolgens aan een Neder-
landsee vennootschap leent) is art. 10a, lid 2, onderdeel c, van toepassing, maar zal de 
rentee - doordat die bij de aandeelhouder van de buitenlandse beleggingsinstelling 
ingevolgee art. 28b in hetzelfde jaar in de heffing wordt betrokken - op grond van het 
derdee lid, onderdeel b, toch aftrekbaar zijn, tenzij de aandeelhouder over compensa-
belee verliezen of andersoortige aanspraken beschikt.238 Indien de waardestijgingen 
vann de dochtermaatschappij jaarlijks bij de aandeelhouder feitelijk worden belast 
dann is het in beginsel239 volstrekt redelijk dat een compenserende heffing in zover-
re2400 wordt aangenomen. 

Hett is ook mogelijk dat de belastingplichtige/debiteur zelf belast wordt over de rente 
doorr middel van de werking van art. 28b. Deze casus deed zich voor in HR 17 maart 
1999,, BNB 1999/325 met noot Daniels, waarin belanghebbende een op Aruba geves-
tigdee vennootschap oprichtte en volstortte met een vordering op een gevoegde 
dochtermaatschappij.. De Hoge Raad stelde voorop dat fraus legis niet aan de orde 
kann komen als tegenover de rentelasten voordelen staan die in beginsel in de heffing 
kunnenn worden betrokken, en overwoog dat belanghebbende de waardestijging van 
dee Arubaanse vennootschap jaarlijks op de voet van art. 28b tot de winst moest re-
kenen,, zodat de renteaftrek niet kon worden geweigerd. Onder het regime van 
art.. 10a zou mijns inziens in beginsel art. 10a, lid 1, van toepassing zijn (omdat in fei-
tee sprake is van een schuldiggebleven kapitaalstorting), of anders art, 10a. lid 2, on-
derdeell  c. Ook in dat geval is weliswaar geen sprake van een compenserende heffing 
bijj  de crediteur, maar wel, ingevolge art. 28b, bij de aandeelhouder daarvan (nl. de 
belastingplichtigee zelf). Overigens ben ik van mening dat in dit geval, waarin de com-
penserendee heffing bij de belastingplichtige zelf plaats vindt. art. 10a überhaupt niet 
aann de orde zou moeten komen. Het bedrag van de afgetrokken rente wordt immers 
inn hetzelfde jaar tot de winst van de belastingplichtige gerekend. Weliswaar doet dat 
err niet aan af dat de rente in beginsel in aftrek wordt gebracht, maar aangezien per 
saldoo geen sprake is van renteaftrek gebiedt een redelijke wetstoepassing dat 
art.. 10a niet aan aftrek in de weg staat. Dat is niet anders indien de belastingplichtige 
compensabelee verliezen heeft. 

5.5.3.33 Persaldo 

Hett is onduidelijk wat precies met de term 'per saldo' wordt bedoeld. Omdat de term 
'perr saldo' tweemaal wordt gebruikt, de eerste maal in algemene zin, en de tweede 
maall  in verband met verrekenbare verliezen en andere aanspraken, moet het ervoor 
wordenn gehouden dat deze term in elk geval ziet op dergelijke verrekeningen, maar 

238.. Kamerstukken I, 1996-1997. 24 696, nr. 52d, blz. 3. 
239.. In beginsel, want van een redelijke heffing in de zin van art. 10a, iid 3, onderdeel b, zal geen sprake 

zijnn indien de op de voet van art. 28b in aanmerking genomen winst wegvalt tegen compensabele 
verliezenn of andere aanspraken op belastingvermindering. 

240.. Dat wil zeggen, voorzover de waardestijging in aanmerking wordt genomen. Men bedenke dat 
hett mogelijk is dat slechts een gedeelte van de aandelen in handen is bij aandeelhouders die op 
dee voet van art. 28b worden belast. 
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niett daartoe beperkt is. De term is in de wetsgeschiedenis nauwelijks toegelicht. Wel 
wordtt als voorbeeld gegeven dat wanneer de rente door de werking van art. 28b bij 
dee aandeelhouder van de crediteur belast wordt, per saldo sprake is van een redelij-
kee heffing (zie vorige paragraaf). Vermoedelijk wordt hiermee dus iets bedoeld in de 
trantt van: alle omstandigheden meewegend. 

Eenn andere uitleg zou kunnen zijn dat de heffing wordt beoordeeld met inachtne-
mingg van alle verhogingen (bijvoorbeeld een surtax) en verlagingen (zoals verreke-
ningg met allerlei aanspraken) maar dat ligt in casu niet voor de hand omdat in het 
verderee verloop van dezelfde zin afzonderlijk wordt verwezen naar verrekenenbare 
verliezenn en andere aanspraken (zie ook hierna, § 5.5.3.4). 

Inn het kader van de uitdrukking 'per saldo' acht ik ook relevant hoe de belastbare 
grondslagg wordt berekend. Vanzelfsprekend dient bij de beoordeling van de redelijk-
heidd van de heffing niet slechts het tarief, maar ook de grondslag van heffing in de 
beoordelingg te worden betrokken. Voorts speelt uiteraard het tijdstip van heffing een 
rol:: hoe langer heffing kan worden uitgesteld, hoe lager de feitelijke belastingdruk is. 

Off  sprake is van een redelijke heffing hangt af van zowel tarief als grondslag. Dat za-
kelijkee kosten, zoals financieringsrente, in mindering komen op de grondslag van de 
crediteurr is niet onredelijk. Om de redelijkheid van de heffing aan te tonen lijk t het 
mijj  dan ook niet nodig dat de volle rente belast is, zonder toerekenbare kosten. An-
derzijdss lijk t er geen sprake van een redelijke heffing wanneer tegenover de renteba-
tee een (vrijwel) evengrote financieringslast staat. Men zou kunnen menen dat wan-
neerr de spread zakelijk is, en het tarief redelijk, ook de heffing redelijk moet worden 
geacht.. Dat acht ik echter geen redelijke wetsuitleg. In dat geval is er vanuit de credi-
teurr bezien wellicht sprake van een redelijke heffing, maar dat betekent nog niet dat 
dee door de debiteur betaalde rente als zodanig redelijk belast is. Als dat wel zou wor-
denn aanvaard, dan zou art. 10a zeer eenvoudig kunnen worden ontlopen door een 
normaall  belaste vennootschap tussen de belastingplichtige en de uiteindelijke (laag-
belaste)) crediteur te schuiven. Een redelijke uitleg vordert mijns inziens dat bij in- en 
doorlenenn binnen de groep241 van met de belastingplichtige verbonden lichamen, de 
belastingg over alle schijven wordt opgeteld, en moet vervolgens worden bepaald of 
hett gemiddelde tarief voldoende is. 

5.5.3.44 Belasting naar de winst of het inkomen 

Alss compenserende heffing wordt slechts een belasting naar de winst of een belas-
tingg naar het inkomen aanvaard. Deze begrippen zijn reeds bekend uit diverse ande-
ree bepalingen in de belastingwetgeving. Het begrip 'belasting naar de winst' komt 
voorr in art. 13, lid 2, Wet Vpb. 1969 en art. 32, lid 1, Bvdb 2001; het begrip 'belasting 
naarr het inkomen' in art. 2, lid 2, Bvdb 1989 en art. 9, lid 1, Bvdb 2001. Anders dan 

241.. Wanneer uiteindelijk van buiten de groep wordt ingeleend is voldaan aan de 
tegenbewijsmogelijkk van lid 3. onderdeel a; zie § 5.3.7.4. 
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art.. 13, lid 2, en de bepalingen uit het Bvdb 1989 en het Bvdb 2001242 wordt echter 
niett de eis gesteld dat de belasting vanwege een mogendheid wordt geheven. In de 
Nnavvv wordt bevestigd;243 

'(...)) dat naast de heffing op het niveau van een Mogendheid ook heffingen 
vann lagere overheden in aanmerking kunnen worden genomen, mits die 
heffingenn voldoen aan de voorwaarde dat het gaat om een heffing naar in-
komenn of winst over de rente. Hieraan zal onder meer worden voldaan in 
diee gevallen waarin de heffing van het lagere bestuursorgaan bestaat in een 
opslagg op de desbetreffende nationale heffing (zogenoemde opcenten).' 

Hoff  Arnhem oordeelde in zijn uitspraak van 4 mei 2004, nr. 01 /02350, V-N 2004/ 
38.1.12,, dat de Belgische 'coördinatietaks', geen heffing naar de winst was. omdat die 
geenn (direct) verband hield met de gerealiseerde winst. Deze 'coördinatietaks' werd 
gehevenn naar een forfaitair bedrag, en was louter afhankelijk van het in dienst heb-
benn van één of meer werknemers. Een forfaitaire heffing kan mijns inziens onder 
omstandighedenn wel een heffing naar de winst zijn, namelijk wanneer het forfait 
eenn benadering vormt van de winst. Wanneer wordt geheven over winst die op basis 
vann een cost-plusberekening wordt vastgesteld, is sprake van een heffing naar de 
winst. . 

5.5.3.55 Verrekening met verliezen of andersoortige aanspraken uit eerdere jaren 

Uitt de in § 3.2.3 behandelde winstdrainagejurisprudentie kan worden afgeleid dat 
voorr toepassing van fraus legis geen plaats was indien bij de ontvanger sprake was 
vann een compenserende heffing over de geconstrueerde rente. Daaronder viel de si-
tuatiee dat de rente effectief niet tot verschuldigde belasting leidde ten gevolge van 
eenn verrekening met verliezen (HR 10 maart 1993, BNB 1993/196) of andere aan-
sprakenn (HR 23 augustus 1995, BNB 1996/6). In deze situatie wilde de staatssecreta-
riss de renteaftrek niet toestaan. Nadrukkelijk wordt op dit punt een afwijking van de 
jurisprudentiee verdedigd (zie § 3.3.2 en 5.2). Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de 
staatssecretariss met name beducht was voor geconstrueerde situaties ten koste van 
dee Nederlandse belastinggrondslag waarbij gebruik zou worden gemaakt van bui-
tenlandsee aanspraken, en is uit gelijkebehandelingsmotieven de beperking ook van 
toepassingg op verrekening met binnenlandse verliezen of andere aanspraken. De 
MvTT betoogt:244 

'Dee lijn die ik in de arresten van september en augustus 1995 lees, is de vol-
gende. . 
Inn het arrest van 20 september 1995, BNB 1996/5 wordt rente-aftrek toege-
staann als er zakelijke motieven zijn en daarnaast ook. bij het al dan niet ont-
brekenn van zakelijke motieven, indien de rente in binnen- of in buitenland 

242.. Art. 3 Bvdb 2001 stelt een bestuurlijke eenheid met een mogendheid gelijk. 
243.. Kamerstukken 11.1995-1996. 24 696, nr. 5. blz. 34. 
244.. Kamerstukken II, 1995-1996. 24 696, nr. 3. blz. 15-16. 
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inn een heffing wordt betrokken die naar hier te lande geldende maatstaven 
alss redelijk is aan te merken. De Hoge Raad acht dan los van het aanwezig 
zijnn van zakelijke motieven, geen strijd met doel en strekking van de wet 
aanwezig.. "De naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing" omvat dus 
medee buitenlandse heffingen welke als redelijk kunnen worden be-
schouwdd maar die in concreto niet tot feitelijke belastingbetaling leiden 
vanwegee de mogelijkheden tot verrekening van allerlei buitenlandse belas-
tingenn zoals de Engelse Advance Corporation Tax (ACT) en foreign tax cre-
dits.. Voor zover de consequenties van dit arrest impliceren dat onoverzien-
barebare mogelijkheden tot verrekening van allerlei buitenlandse aanspraken 
mett Nederlandse heffing worden geopend, wil ik voorkomen dat construc-
tiess zullen worden opgezet teneinde hiervan gebruik te maken. 
Mijj  hebben inmiddels signalen bereikt dat de praktijk inspeelt op een uit-
legg van dit arrest in die zin dat ongelimiteerde verrekening van ACT met de 
Nederlandsee heffing mogelijk is.245 In dat kader kunnen constructies wor-
denn opgezet om aanspraken die buitenlandse concernmaatschappijen heb-
benn op verrekening van bijvoorbeeld verliezen, buitenlandse bronheffin-
genn of heffingen als de ACT en die niet verrekend kunnen worden omdat er 
inn het desbetreffende land geen of onvoldoende positieve resultaten zijn, 
geldendd te maken door vanuit Nederland rentestromen te creëren naar de 
desbetreffendee buitenlandse concernmaatschappijen. (...) Aangezien in 
hethet Verenigd Koninkrijk gevestigde concerns over enkele miljarden ponden 
aann onverrekende ACT beschikken, dreigt een aanzienlijke aantasting van 
dee Nederlandse belastinggrondslag. Ik acht het noodzakelijk deze dreigen-
dee aantasting van de grondslag tegen te gaan.' 

Bijj  de artikelsgewijze toelichting op art. 10a, lid 3, wordt het ACT-gevaar herhaald en 
wordtt voorts naar de WIR-aanspraken verwezen.246 Uit de wetsgeschiedenis blijkt 
derhalvee dat de wetgever in elk geval het oog heeft gehad op de volgende aanspra-
ken: : 
-- verrekening van verliezen; 
-- verrekening van buitenlandse heffingen; 
-- verrekening van voorheffingen zoals de inmiddels afgeschafte Engelse Advance 

Corporationn Tax (ACT); en 
-- verrekening van WIR-aanspraken. 

Opp vragen van de WD-fractie of de totaalwinstgedachte geen geweld zou worden 
aangedaann door geen compenserende heffing aan te nemen wanneer er verliesver-
rekeningsmogelijkhedenn zijn, antwoordde de staatssecretaris in de Nnavv dat hij de 
totaalwinstt hier geen relevant begrip achtte. Hij meende dat hier het antimisbruik-
motieff  voorop stond, en dat moest worden voorkomen dat een tekortschietende mo-

245.. Hier wordt een noot geplaatst, waarin wordt verwezen naar het artikel van G. Ybema, Dreigende 
uitverkoopp van Nederlands bedrijfsleven, Finandeele Dagblad, 2 en 4 december 1995. blz. 11. 

246.. Kamerstukken 11. 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 20-21. 
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gelijkheidd van verrekening van verliezen of van andersoortige aanspraken zou wor-
denn ondervangen door een rentestroom op gang te brengen.247 

'Dee leden van de fractie van de WD geven aan dat zij kritisch aankijken te-
genn de in artikel 10a, derde lid. onderdeel b, neergelegde overweging dat er 
inn geval van verrekening van verliezen of andersoortige aanspraken geen 
sprakee zou zijn van een heffing naar redelijke maatstaven. Zij vragen of dit 
geenn inbreuk is op de gedachte van de totaalwinst. Mijn antwoord hierop 
is,, dat ik in het kader van deze tegenbewijsregeling de totaalwinst geen re-
levantt begrip acht voor het beoordelen van de heffing bij de ontvanger van 
dee rente. Naar mijn oordeel is het nodig de nog te verrekenen verliezen of 
andersoortigee aanspraken afzonderlijk in de beschouwing te betrekken 
naastt de heffing over de winst die wordt behaald vanaf (de aanvang van het 
jaarr van) het aangaan van de lening. Anders zouden rentestromen worden 
geaccepteerdd die slechts op gang worden gebracht om een tekortschieten-
dee mogelijkheid van verrekening van verliezen of van andersoortige aan-
sprakenn op te vangen.' 

Eenn verrekeningsmogelijkheid leidt volgens de letter van de wet tot het gevolg dat de 
rentee in het geheel niet in aftrek wordt toegelaten, dus ook voorzover de rente het 
bedragg van de verrekenbare verliezen en andere aanspraken overstijgt. Uit redelijk-
heidsoverwegingenn heeft de staatssecretaris in een besluit echter toegestaan dat 
wanneerr een deel van de rente effectief is onderworpen aan een belasting naar de 
winst,, en de belastingplichtige kan aantonen dat de belasting over dat deel daadwer-
kelijkk is betaald, de rente voor dat bedrag niet door de aftrekbeperking van art. 10a 
wordtt getroffen.248 Wanneer over het bedrag van de rente dat de verrekenbare ver-
liezenn en andere aanspraken overstijgt, zoveel belasting wordt geheven dat over de 
gehelee rente per saldo een redelijke belasting wordt geheven, dan vordert een rede-
lijkee wetsuitleg mijns inziens dat de gehete rente aftrekbaar is. 

5.5.3.66 Verrekening met toekomstige verliezen of andersoortige aanspraken 

Ondankss een compenserende heffing is de rente toch niet aftrekbaar 'in geval aanne-
melijkk is dat de geldlening is aangegaan met het oog op het verrekenen van verliezen 
off  andersoortige aanspraken welke in het jaar zelf zijn ontstaan dan wel op korte ter-
mijnn zullen ontstaan.' Bij deze formulering valt op dat niet het enkele feit dat verlies-
verrekeningg plaatsvindt beslissend is, doch of dit de (doorslaggevende?) reden is 
voorr het aangaan van de geldlening. Over de vraag of dit het geval is kan zekerheid 
wordenn gekregen bij de inspecteur.249 Wat nu indien de geldlening wel is aangegaan 
mett het oog op een waarschijnlijke verrekeningsmogelijkheid, maar die verrekening 
uiteindelijkk niet mogelijk bleek? De wettekst spreekt van verliezen of andersoortige 
aansprakee die op korte termijn zullen ontstaan. Een redelijke wetsuitleg die recht 

247.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5. biz. 34-35. 
248.. Besluit van 8 april 2004, V-N 2004/21.13, vraag 2. 
249.. Kamerstukken II. 1995-1996, 24 696, nr. 3, blz. 20. 
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doett aan zowel de tekst als doel en strekking van de wet noopt ertoe dat de uitzon-
deringg slechts geldt indien de geldlening is aangegaan met het oog op de mogelijke 
verrekening,, en dat die mogelijkheid zich inderdaad binnen korte termijn heeft 
voorgedaan. . 

5.5.3.77 Compenserende heffing over kosten en valutaresultaten? 

Inn art. 10a. lid 2, aanhef, wordt gerefereerd aan 'renten - kosten en valutaresultaten 
daaronderr begrepen'. Art. 10a, lid 3, onderdeel b, spreekt daarentegen slechts van 'de 
rente'.. Daaruit leid ik af dat met betrekking tot de kosten en valutaresultaten een 
compenserendee heffing niet aannemelijk hoeft te worden gemaakt. Met betrekking 
tott valutaresultaten is dit logisch: het is vrij gebruikelijk dat bij de crediteur niet over 
eenn compenserende bate wordt geheven, nl. in gevallen waarin de lening is gedeno-
mineerdd in de valuta die de crediteur hanteert bij de fiscale winstberekening. Daar-
meee is nog geen sprake van uitholling van de grondslag.250 Redelijkerwijze kan ook 
niett worden verlangd dat ten aanzien van alle bijkomende kosten wordt aangetoond 
datt hierover bij de ontvanger een redelijke heffing verschuldigd is. 

5.66 Verbonden lichamen (leden 4 en 6) 

5.6.11 Algemeen 

Dee aanduiding 'verbonden lichaam' dient evenals 'verbonden natuurlijk persoon' om 
eenn onderscheid te kunnen maken tussen gelieerde (verdachte) en ongelieerde (on-
verdachte)) situaties. Diverse bepalingen, waaronder art. 10a, lid 2, zijn slechts van 
toepassingg bij transacties met een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk 
persoon.. De reden daarvoor is dat vooral bij die transacties onzakelijk (fiscaal gedre-
ven)) handelen voorkomt. In de winstdrainagejurisprudentie is geen criterium gege-
venn voor verbondenheid. De wetgever had kunnen volstaan met de definiëring van 
verbondenheidd als de situatie waarin op grond van het belang van de een in de ander, 
off  van een belang van een derde in beiden, op onzakelijke gronden wordt gehan-
deld.2511 Er is echter gekozen voor een kwantificering. Een lichaam is verbonden ten 
opzichtee van de belastingplichtige indien die ten minste voor een derde gedeelte be-
langg heeft in de belastingplichtige, of andersom, of wanneer een derde ten minste 
eenn derde gedeelte belang heeft in beide. Uiteraard ontstaat geen verbondenheid 
wanneerr beide vennootschappen een belang van ten minste een derde in een doch-
tervennootschapp hebben. Zo'n situatie beïnvloedt de zakelijkheid van beide aandeel-
houderss jegens elkaar immers niet. Dat is slechts het geval indien vennootschappen 
dezelfdee uiteindelijke aandeelhouders hebben. 

250.. Dat is wellicht anders wanneer bewust een lening wordt aangegaan in een zeer harde valuta, 
waarbijj  een zeer lage rente wordt overeengekomen en gerekend wordt op koersverliezen, maar 
ditt lijk t een wat vergezocht geval. 

251.. Vgl. art. 9, lid 1,OESO-mode]verdrag. 
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5.6.22 lichaam 

Dee Wet Vpb. 1969 kent geen omschrijving van het begrip 'lichaam'. Volgens art. 2, lid 
1,, onder b, AWR worden onder 'lichamen' verstaan: verenigingen en andere rechts-
personen,, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke 
rechtspersonenn en doelvermogens. Deze definitie geldt echter alleen voor de toepas-
singg van de AWR, en is daarom niet van betekenis voor de toepassing van de Wet 
Vpb.. 1969. 

Inn de wetsgeschiedenis heeft de staatssecretaris het standpunt ingenomen dat het 
begripp lichamen in art. 10a, lid 2, 'evenals in alle andere bepalingen van de wet' moet 
wordenn opgevat conform art. 1 Wet Vpb. 1969.252 Een lichaam in de zin van deze be-
palingg is volgens de wetsgeschiedenis dus een entiteit die belastingplichtig is of kan 
zijnn voor de Wet Vpb. 1969 en dus niet een maat- en of vennootschap. Transparante 
entiteitenn zijn - althans volgens de toelichting - dus geen 'lichaam'. Wanneer bij-
voorbeeldd een lening afkomstig is van een transparante vennootschap waarin zowel 
eenn verbonden als een niet-verbonden lichaam participeren, dan kan die rente voor 
eenn evenredig deel (i.e. naar evenredigheid van de verhouding waartoe het verbon-
denn lichaam tot de winst van die vennootschap gerechtigd is) als rente verschuldigd 
aann een verbonden lichaam worden beschouwd. Wanneer de vennootschap - con-
formm art. 2, lid 1, onderdeel b, AWR - zelf als een lichaam zou worden aangemerkt, 
dann zou moeten worden bepaald of dat lichaam al dan niet verbonden is ten opzichte 
vann de belastingplichtige, en zou de rente hetzij in zijn geheel onder art. 10a vallen 
(alss aan een verbonden lichaam verschuldigd) hetzij in zijn geheel buiten het bereik 
vann art. 10a vallen (als aan een niet-verbonden lichaam verschuldigd). 

Inn de wetsgeschiedenis wordt onnodig verwarring geschapen waar wordt opge-
merktt dat onder de term 'lichamen' in art. 15b ook vaste inrichtingen van rechtsper-
sonenn vallen.253 Het is onnodig en onjuist om een vaste inrichting als lichaam aan te 
merkenn omdat de buitenlandse belastingplichtige die zijn onderneming door middel 
vann de vaste inrichting drijft zelf een lichaam in de zin van art. 15b vormt. Hoe dan 
ook,, deze opmerking is specifiek met betrekking tot de toepassing van art. 15b ge-
maaktt en speelt bij art. 10a geen rol. 

252.. Kamerstukken ]], 1997-1997.24 696, nr. 8, blz. 19. De staatssecretaris merkte op: 'In artikel 1 van 
dee Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dient de term lichamen als verzamelbegrip voor alle 
belastingplichtigenbelastingplichtigen van de vennootschapsbelasting. Deze belastingplichtigen worden opgesomd 
inn artikel 2 en artikel 3 van de wet. De besloten CV, deze leden vragen hiernaar, behoort hier niet 
toe.. Ditzelfde geldt in beginsel voor de vennootschap onder firma. !n bepaalde gevallen kan deze 
echterr wel belastingplichtig zijn, bij voorbeeld wanneer een vennootschap onder firma moet 
wordenn aangemerkt als een "andere vennootschap welker kapitaal geheel often dele in aandelen 
iss verdeeld". In artikel 1 Ua, tweede lid. dient het begrip lichamen, evenals in alle andere bepalin-
genn van de wet, te worden opgevat conform hetgeen hieronder in artikel 1 wordt verstaan.' 

253.. Kamerstukken II, 1995-1996. 24 696, nr. 6, blz. 8. 
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5.6.33 Belang 

5.6.3.11 Wetsgeschiedenis 

Volgenss de Nnavv254 heeft het begrip belang in art. 10a dezelfde betekenis als in het 
oudee art. 13b, lid 6. Er wordt daarom verwezen naar de MvT bij art. 13b, lid 6 (oud). 
Daarr werd opgemerkt:255 

'Nuu gesproken wordt over 'belang' gaat het niet alleen om directe maar ook 
omm indirecte relaties tussen de genoemde lichamen. 
Dee voorgestelde regeling wijkt op een aantal punten af van de regeling zo-
alss die is neergelegd in artikel 23d, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet 
Vpb256,, welke regeling thans ook voor artikel 13, vijfde lid (de huidige re-
gelingg voor de liquidatieverliezen), geldt. 
Inn de eerste plaats is, door de keuze van de term 'belang', de reikwijdte ver-
ruimdd zodat voortaan niet alleen vennootschappen met een in aandelen 
verdeeldd kapitaal onder de regeling vallen. Daardoor wordt tevens bereikt 
datdat bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet meer 
uitsluitendd het aandeel in het gestorte kapitaal beslissend is maar dat ook 
hethet aandeel in het geplaatste kapitaal van belang is. (...)' 

Inn de Nnavv werd over de term 'belang*  opgemerkt 257 7 

'Inn de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot het 
laatstgenoemdee artikellid (Kamerstukken II, 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11) 
iss aangegeven dat door de gehanteerde term "belang" niet alleen vennoot-
schappenn met een in aandelen verdeeld kapitaal onder de regeling vallen. 
Eenn consequentie daarvan is dat bij vennootschappen met een in aandelen 
verdeeldd kapitaal niet meer uitsluitend het aandeel in het gestorte kapitaal, 
maarr ook het aandeel in het geplaatste kapitaal een rol speelt. Het laatste 
impliceertt dat niet alleen het financiële belang doorslaggevend behoeft te 
zijn.. Het stemrecht wordt immers vooral bepaald door het aandeel in het 
geplaatstee kapitaal en door de aard van de aandelen, terwijl het financiële 
belangg vooral wordt bepaald door het aandeel in het gestorte kapitaal.' 

Uitt deze toelichting lijk t te kunnen worden afgeleid dat de staatssecretaris met name 
aann belangen in het (geplaatste en/of gestorte) kapitaal heeft gedacht, en dat niet al-
leenn het financiële belang maar ook stemrecht een rol kan spelen. Kennelijk spelen 
daaromm ook prioriteitsaandelen een rol bij de bepaling van het belang. Dat ook prefe-
renterente aandelen meetellen is logisch, en wordt voorts impliciet bevestigd door 

254.. Kamerstukken il, 1995-1996, 24696, nr. 5, blz. 35. 
255.. Kamerstukken 11, 1986-1987,19 968. nr. 3. blz. 11. 
256.. Art. 23d, lid 1, Wet Vpb. 1969 hanteerde het onmiddellijk of middellijk aandeelhouderschap als 

criteriumm (OM). 
257.. Kamerstukken II, 1995-1996,24696. nr. 5, blz. 35. 
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art.. 15b, lid 1, onderdeel c, waarin wordt verwezen naar art. 10a, lid 4, en wordt be-
paaldd dat bij de bepaling van het belang buiten aanmerking blijven 'aandelen die bij 
dee ontbinding van het lichaam niet delen in de reserves van het lichaam'. Volgens de 
toelichting2588 was de bedoeling daarvan om te voorkomen dat verbondenheid zou 
kunnenn worden geconstrueerd door het nemen van (cumulatief) preferente aande-
len.. Voorts blijkt uit de wetsgeschiedenis van art. 17, lid 4 (oud), dat ook informeel ka-
pitaalpitaal in aanmerking moet worden genomen:259 

'Bijj  het bepalen van de omvang van het belang kan naast deelname in het 
kapitaall  ook een schuldverhouding in aanmerking worden genomen, in-
dienn deze schuldverhouding fiscaalrechtelijk als kapitaal wordt behan-
deld.' ' 

Inn het kader van het Belastingplan 2002 heeft de staatssecretaris in een brief aan de 
Eerstee Kamer260 voorts het standpunt ingenomen dat ook hybride leningen meetel-
len: : 

'Hett past binnen de context van artikel 10a, vierde lid. Wet Vpb. 1969 om 
eenn geldlening ten aanzien waarvan artikel 10, lid 1, onderdeel d, Wet 
Vpb.. 1969 van toepassing is. mee te laten tellen bij de beoordeling of sprake 
iss van een verbonden lichaam.' 

5.6.3.22 Financieel belang versus zeggenschap 

Uitt de hiervoor behandelde wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever bij de betekenis 
vann het belang niet alleen het oog heeft gehad op financiële belangen, maar ook op 
zeggenschap.. Opmerkelijk is dat in hetzelfde artikel, namelijk in het tweede lid, on-
derdeell  b, belang wordt onderscheiden van de zeggenschap. Dat neemt uiteraard 
niett weg dat de zeggenschap een element is bij de bepaling van het belang, maar het 
ligtt niet voor de hand. Geredeneerd vanuit de ratio van art. 10a acht ik het overigens 
niett vreemd dat ook de zeggenschap een rol speelt. Art. 10a is immers gericht tegen 
opzetjess om renteaftek binnen concern te creëren. Die opzetjes zullen in het alge-
meenn slechts plaatsvinden wanneer iemand financieel belang heeft bij die opzetjes 
enn de zeggenschap om ze tot stand te laten komen. 

Ervann uitgaande dat zowel het financiële belang als de zeggenschap een rol speelt, 
moett niet alleen het probleem worden opgelost hoe het financiële belang en de zeg-
genschapp moet worden bepaald, maar ook hoe het financiële belang ten opzichte 
vann de zeggenschap moet worden gewogen. Er is uiteindelijk 100% belang in een li-
chaamm dat verdeeld kan zijn over aandelen, certificaten, opties, winstrechten, etcete-

258.. Kamerstukken H, 1995-1996.24 696, nr. 6. blz. 9, 
259.. Kamerstukken II, 1988-1989, 20 603, nr. 6, blz. 13. Zie tevens de toelichting op art. 4, lid 6 en 7, 

WBRVV (Kamerstukken 2000-2001, 27 030, nr. 6, blz. 23). 
260.. Brief Staatssecretaris van Financiën 11 december 2001. nr. AFP2001/920, V-N 2001/66.2. 
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ra.. Ik acht het daarom niet mogelijk dat, afgezien van indirecte belangen261, meer 
dann drie (rechts)personen een belang in hetzelfde lichaam hebben. 

5,6.3.33 Welke soorten belangen tellen mee? 

Inn de literatuur is verdedigd dat bij de bepaling van het 'belang' in aandelenvennoot-
schappen,, alleen belangen bij aandelen meetellen.262 Argumenten daarvoor worden 
onderr meer gevonden in de wetsgeschiedenis, waarin slechts wordt gesproken over 
aandelenn in het gestorte en geplaatste kapitaal, de moeilijkheden om het belang vast 
tee stellen wanneer andere rechten in aanmerking worden genomen. Niekel263 ver-
dedigtt zelfs dat slechts rekening gehouden zou mogen worden met aandelen waar-
vann de belastingplichtige de economische eigendom bezit. 

Anderzijdss wordt verdedigd dat gelet op de ratio van de bepaling geen enge, formele 
toetss maar een ruime, materiële toets moet worden gehanteerd. De Vries en De Vries 
betogenn dat het belangcriterium een materieel criterium is, en dat weliswaar in veel 
gevallenn het aandeelhouderschap doorslaggevend zal zijn, doch dat onder bepaalde 
omstandighedenn ook een rol kan worden gespeeld door bijvoorbeeld 'een (achterge-
stelde)) lening dan wel een warrantlening, via belangrijke winstrechten of exclusieve 
leverings-- of afnamecontracten, dan wel via overgedragen stemrechten'.264 Ook in 
dee jurisprudentie is voor deze opvatting steun te vinden. Zo koos Hof Arnhem een 
ruimee interpretatie van de term belang:265 

'6.5.. Aangenomen moet worden dat de wetgever met de term 'belang', ge-
lett op het anti-ontgaanskarakter van genoemd artikel 13b, een materieel 
criteriumm heeft geïntroduceerd ter vervanging van de formele, cijfermatige 
eiss van gerechtigdheid in het aandelenkapitaal. (...)' 

Ikk deel de opvatting van Hof Arnhem dat de term 'belang' niet kan zijn bedoeld om 
louterr de gerechtigdheid in het nominale aandelenkapitaal aan te duiden. De term is 
nuu juist geïntroduceerd om het aandeelhouderschapscriterium te vervangen. Het zo 
toegepastee criterium zou voorts blootstaan aan hevige manipulatie, bijvoorbeeld 
doorr het instellen van verschillende soorten aandelen, met een combinatie van leen-

261.. Het spreekt voor zich dat bij een opeenstapeling van vennootschappen al die vennootschappen 
verbondenn lichamen zijn (mits uiteraard de topvennootschap een belang van ten minste eender-
dee in de 'onderste' vennootschap heeft). 

262.. Zie bijvoorbeeld JAC. van der Geld, Het wetsvoorstel ter reparatie van de deelnemingsvrijstel-
ling,, FED 1987/225, § 6.4, op blz. 934, F.C. de Hosson, Het begrip 'gelieerde ondernemingen in het 
nationalee en internationale belastingrecht (H). WFR 1987/5800, blz. 1453 e.v., § 5.2 op blz. 1454, 
S.F.M.. Niekel, Het begrip 'belang' als criterium voor verbondenheid bij vennootschappen, 
WFRR 1998/6288, blz, 557 e.v. enj. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de ven-
nootschapsbelasting,, Kluwer2002, blz. 228. 

263.. S.F.M. Niekel, Het begrip 'belang' als criterium voor verbondenheid bij vennootschappen, 
WFRR 1998/6288, blz. 557 e.v. 

264.. N.H. de Vries en R.J. de Vries, Cursus Belastingrecht (vennootschapsbelasting), § 2.2.3.H. 
265.. Hof Arnhem 17 juni 1998. V-N 1998/57.14, r.o. 6.5. 
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verhoudingenn en winstrechten, etc. Een zodanige manipuleerbaarheid is niet in 
overeenstemmingg met de strekking van de bepaling, en de tekst dwingt er ook niet 
toe. . 

Daarentegenn ben ik niet van mening dat alle belangen bij een vennootschap meetel-
len.. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat leningen die fiscaalrechtelijk 
alss vreemd vermogen worden behandeld, niet in aanmerking moeten worden geno-
men.2666 Volgens de staatssecretaris (zie hiervoor) tellen ook hybride leningen mee. 
Aangezienn hybride leningen geen eigen vermogen vormen267, ben ik geneigd deze te 
negeren.2688 Andere leningen, die ook fiscaal als een lening worden behandeld, tellen 
inn geen geval mee, evenmin als belangen die leveranciers, werknemers en dergelijke 
alss zodanig hebben. Bij belangen in kapitaalvennootschappen tellen mijns inziens 
niett alleen aandelen mee waarvan de belastingplichtige de economische eigendom 
heeft,, maar ook gedeeltelijke belangen bij bestaande of nieuw uit te geven aandelen, 
zoalss vruchtgebruik op eenn aandeel, opties269, warrants en conversierechten, en alle 
anderee rechten waarvan de keerzijde voor de vennootschap eigen vermogen vor-
men.. Voorts ben ik van mening dat bij de berekening van het belang geen doorslag-
gevendee betekenis aan het nominale aandelenkapitaal moet worden toegekend. 
Wanneerr bijvoorbeeld soortaandelen bestaan, kunnen er grote verschillen bestaan 
tussenn het daadwerkelijke economisch belang dat verschillende aandelen met de-
zelfdee nominale waarde hebben. Bij de weging van alle belangen ten opzichte van 
hett gehele belang in een vennootschap, kan mijns inziens worden aangesloten bij de 
werkelijkee waarde van die verschillende belangen. Die waarde geeft een goede indi-
catiee van het daadwerkelijke belang bij een vennootschap. 

266.. Kamerstukken II, 1988-1989. 20 603. nr. 6. biz. 13. Zie tevens de toelichting op art. 4, lid 6 en 7, 
WBRVV (Kamerstukken 2000-2001,27 030, nr. 6. blz. 23). 

267.. Mijns inziens is de in § 2.2 beschreven jurisprudentie over de fiscale kwalificatie van leningen nog 
steedss van belang. Wanneer geldleningen als kapitaal worden aangemerkt vindt art. 10, lid 1, on-
derdeell  d, daarop geen toepassing. De leningen die wel onder die bepaling vormen geen kapitaal. 
enn worden dat ook niet door de werking van art. 10, lid 1, onderdeel d (§ 2.4.3). 

268.. Vgl. R.P.C.W.M., Hybride leningen (verstrekt aan lichamen), Kluwer Deventer 2003, blz. 128, die 
ditt niet vanzelfsprekend vindt, en S.F.M. Niekel, H. de Gunst en A.C. van der Linde, Hybride lenin-
gen:: kanttekeningen bij het nieuwe art. 10, eerste lid, onderdeel d, Wet op de vennootschapsbe-
lastingg 1969 en andere daarmee verband houdende wijzigingen en onderwerpen (unintelligible 
gobbledygook?),, FED 2002/117, blz. 461, die spreken van 'wishful! thinking'. 

269.. Vgl. HR21 februari 2001. BNB 2001/160 en 161, r.o. 3.1. waarin de Hoge Raad oordeelde dat de 
houderr van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht heeft verleend, tot die 
vennootschapp in een rechtsbetrekking staat die zodanig overeenkomt met die van aandeelhouder 
datt alle transacties tussen hem en die vennootschap op gelijke voet als geldt voor de aandeelhou-
derr buiten de winstsfeer worden afgewikkeld. Vgl. verder het zogenoemde falconarrest, 
HRR 22 november 2002, BNB 2003/34. r.o, 3.3.1, waarin de Hoge Raad als volgt overwoog: 'Indien 
hett belang bij een tot een deelneming behorend aandeel wordt opgesplitst, zoals in casu door het 
schrijvenn van een optie op dat aandeel, strookt het met die strekking bij beide belanghebbenden 
bijj  dat aandeel de deelnemingsvrijstelling toe te passen, zodat de deelnemingsvrijstelling geldt 
voorr alle voor- en nadelen van dat aandeel. (...).' 
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5.6.3.44 Indirecte belangen 

Ookk indirecte belangen tellen mee. In de Nnavv270 wordt het voorbeeld gegeven van 
eenn buitenlandse moeder (M) die een 40% belang heeft in een Nederlands lichaam 
(NLD)) en een 45% belang in een buitenlands lichaam (BD1), terwijl dit buitenlandse 
lichaamm een 40% belang heeft in een ander buitenlands lichaam (BD2). In dat geval 
bestaatt er geen verbondenheid tussen het BD2 en NLD. De gezamenlijke aandeel-
houder,, M, heeft immers slechts een indirect belang van 18% (45% x 40%) in BD2. Ook 
indienn BD1 een belang van 60% in plaats van 40% heeft is geen sprake van verbon-
denheid.. Heeft BD1 een belang van 80% in BD2, dan heeft M een indirect belang van 
36%% [45% x 80%] in BD2, zodat deze twee vennootschappen verbonden lichamen zijn 
exx art. 10a, lid 4, onderdeel a en b. NLD en BD2 zijn verbonden lichamen ex art. 10a, 
lidd 4, onderdeel c. 

5.6.3.55 Samenwerkende groep 

Kenmerkendd aan het gebruik van een getalsmatig criterium is dat het zowel tot over-
killl  als underkill kan leiden. De gedachte achter het verbondenheidscriterium is dat 
verbondenn lichamen sneller geneigd zijn hun handelen niet op zuiver zakelijke mo-
tievenn te stoelen (dat wil zeggen: zakelijk vanuit hun eigen belang) maar zich ook ia-
tenn leiden door het motief om een belastingvoordeel voor de groep als geheel te re-
aliseren.. De overkill zit hem daarin dat in bepaalde gevallen (vooral bij minderheids-
verhoudingen)) een aandeelhouder niet kan afdwingen dat de met hem verbonden 
lichamenn meewerken aan de realisatie van eikaars fiscale voordelen. De underkill is 
daarinn gelegen, dat dezelfde samenwerkende groep aandeelhouders van verschillen-
dee niet verbonden lichamen soms kunnen afdwingen dat niet verbonden lichamen 
well  meewerken aan eikaars fiscale voordelen. Dat is met name het geval wanneer 
dezelfdee vennootschappen dezelfde aandeelhouders hebben, alle met kleinere be-
langenn dan een derde. Men denke aan vier broers, die ieder een 25% belang hebben 
inn verschillende vennootschappen.271 Bij de heffing van overdrachtsbelasting wordt 
well  rekening gehouden met belangen van bloed- en aanverwanten in de rechte linie 
enn in de tweede graad van de zijlinie (art. 4, lid 8, WBRV). De verklaring daarvoor is 
datdat de samenwerking waar het in de overdrachtbelasting om gaat slechts van kort-
stondigee aard hoeft te zijn (er is immers maar één belastbaar moment), terwijl het bij 
dee vennootschapsbelasting gaat om langdurige samenwerkingen (bijvoorbeeld met 
hett doel om de belastinggrondslag gedurende lange tijd uit te hollen).272 De achter-
liggendee gedachte is kennelijk dat men elkaar (ook) in de familiesfeer kennelijk het 
lichtt in de ogen niet gunt, althans niet voor een periode van enige betekenis. 

270.. Kamerstukken II, 1995-1996,24696. nr. 5, blz. 35. 
271.. Vgl, voorts J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, 

Kluwerr 2002. blz. 237. die betoogt dat de casus van HR 23 augustus 1995, BNB 1996/3 niet onder 
art.. 10a zou vallen omdat geen van de gemeenschappelijke aandeelhouders in de onderscheidene 
vennootschappenn een belang van ten minste een derde had. 

272.. Vgl. Kamerstukken 11.1999-2000, 27 030, nr. 3. blz. 17. 
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5.6.44 Binnen fiscale eenheid gevoegde lichamen (art. 10a, lid 4, onderdeel dr en 
lidlid 6) 

Sindss 2003 bepaalt art. 10a, lid 4, onderdeel d, dat binnen een fiscale eenheid ge-
voegdee lichamen als verbonden lichamen worden aangemerkt. Gelet op het uit-
gangspuntt van de zelfstandige positie van gevoegde dochtermaatschappijen in het 
aanvankelijkk voorgestelde nieuwe regime, waarin slechts sprake zou zijn van conso-
lidatiee voor fiscale doeleinden, stond volgens de staatssecretaris buiten twijfel dat 
gevoegdee vennootschappen ten opzichte van eikaar verbonden lichamen waren.273 

Toenn dit uitgangspunt bij nota van wijziging werd verlaten, vloeide die verbonden-
heidd niet langer uit de systematiek van de wet voort, en werd art. 10a, lid 4. onder-
deell  d, in het wetsvoorstel opgenomen.274 

Dee betekenis van de fictie zocht de staatssecretaris vooral in de sanctie be pa tingen in 
dee sfeer van de deelnemingsvrijstelling, met name art. 13b en 13c.275 Inde literatuur 
iss de vraag opgekomen of de fictie ook zou kunnen leiden tot een uitbreiding van de 
toepassingg van de aftrekbeperking van art. 10a.276 Men denke bijvoorbeeld aan kapi-
taalstortingenn binnen fiscale eenheid, gefinancierd met een lening van een verbon-
denn lichaam. Aangezien voor toepassing van de vennootschapsbelasting het vermo-
genn van de dochter op de voet van art. 15 wordt toegerekend aan de moedermaat-
schappijj  van de fiscale eenheid, is er mijns inziens geen sprake van een kapitaalstor-
tingg in de zin van art. 10a: het gestorte vermogen wordt immers nog steeds aan de 
moederr toegerekend. In dit verband is het opvallend dat een uitzondering is ge-
maaktt voor toepassing van art. 15ad. Dit is gebeurd om te voorkomen dat de werking 
vann art. 15ad zich zou uitstrekken tot schuldverhoudingen binnen fiscale eenheid.277 

Mijnss inziens is dit een overbodige bepaling, en past hier geen a contrario redenering 
mett de strekking dat bij rechtshandelingen of schuldverhoudingen binnen fiscale 
eenheidd art. 10a wel toepassing zou moeten vinden. 

Volgenss het oude fiscale-eenheidregime was onduidelijk of gevoegde lichamen ook 
mett elkaar verbonden waren. In de literatuur bestond verdeeldheid.278 In het arrest 
HRR 18 april 2001, BNB 2001/345, kwam deze vraag aan de orde bij een vervreemding 
vann een gedeelte van de onderneming van een 13b-lichaam279 aan een met de be-
langhebbendee gevoegd lichaam. Het hof had geoordeeld dat sprake was van een ver-
vreemdingg aan een met de belanghebbende verbonden lichaam, en ging daarbij uit 
vann de opvatting dat onder een 'verbonden lichaam' zoals bedoeld in art 13b. lid 4, 

273.. Kamerstukken II, 1999-2000, 26 854, nr. 3, blz. 6. 
274.. Kamerstukken II, 2000-2001.26 854, nr. 6, blz. 10, en nr. 7. blz. 12. 
275.. Vgl. Kamerstukken II, 1999-2000. 26 854. nr. 3, blz. 6, en nr. 6, blz. 10, en Kamerstukken 1,2001-

2002,266 854,nr.45d,blz.3. 
276.. Zie P.J.J.M. Peeters, Geen verruimde toepassing art. 10a in verhouding tot een fiscale eenheid, 

FEDD 2004/174, § 3, op blz. 993-994. 
277.. Kamerstukken II. 2000-2001, 26 854, nr. 7. blz. 12. 
278.. Zie onderdeel 3.11 van de conclusie van A-G van Kalmthout voor HR 18 april 2001, BNB 2001 /345. 
279.. D.w.z. een lichaam waarop de belanghebbende een afgewaardeerde vordering had in de zin van 

art.. 13b. 
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medee was te verstaan een vennootschap die met de belastingplichtige een fiscale 
eenheidd vormt. De Hoge Raad oordeelde echter dat de bewoordingen noch de strek-
kingg van art. 13b, lid 4, toelieten om vervreemding aan de belastingplichtige zelf of 
aann een vennootschap die daarmee een fiscale eenheid vormt, aan te merken als ver-
vreemdingg aan een lichaam dat is verbonden met de belastingplichtige. Wellicht zou 
ditt oordeel anders hebben geluid als de vervreemde vermogensbestanddelen deel 
zoudenn gaan uitmaken van het vermogen van een buitenlandse vaste inrichting. Ook 
uithollingg van de grondslag door renteaftrek kan in soortgelijke gevallen plaatsvin-
den,, bijvoorbeeld wanneer de belanghebbende geld leent van een derde, die de gel-
denn op zijn beurt heeft geleend van de belastingplichtige of een daarmee binnen fis-
calee eenheid gevoegd lichaam, respectievelijk dat de vordering tot het vermogen van 
eenn buitenlandse vaste inrichting rekent. 

Art.. 10a, lid 6, bepaalt voorts dat een met de belastingplichtige verbonden lichaam 
ookk wordt aangemerkt als een verbonden lichaam ten opzichte van de met de belas-
tingplichtigee gevoegde vennootschappen. Dat zou volgens de staatssecretaris onder 
hett oude fiscale-eenheidregime niet relevant zijn, omdat door de 'opgaan in'-ge-
dachtee alleen de verbondenheid ten opzichte van de moedermaatschappij van be-
langg zou zijn.280 

5.6.55 Verbondenheid op verzoek 

Verbondenheidd brengt in het algemeen slechts nadelen met zich mee, namelijk de 
toepasselijkheidd van antimisbruikbepalingen als art. 10a, 13b, 13c etc. Verbonden-
heidd kan echter voordelig zijn bij de toepassing van art. 15b (CFM-regime), art. 10d, 
lidd 3 (thin capitalisation), en art. 20, lid 4 4 (verliesverrekening). Een samenwerkende 
groepp van niet-verbonden lichamen kan op de voet van art. 10a, lid 4, een verzoek 
doenn om ten opzichte van elkaar als verbonden lichaam te worden aangemerkt. Als 
datdat verzoek wordt toegewezen geldt het voor de toepassing van alle bepalingen die 
inn de aanhef van lid 4 4 worden opgesomd.281 Het is niet mogelijk om op verzoek als 
niet-verbondenn lichamen te worden aangemerkt. De staatssecretaris heeft welis-
waarr goedgekeurd dat lichamen van verschillende onderdelen van een concern on-
derr bepaalde voorwaarden als niet-verbonden ten opzichte van elkaar worden aan-
gemerkt,, maar die goedkeuring geldt uitsluitend voor de toepassing van art. 15b.282 

5.6.66 Verbondenheidsficties bij fusie en splitsing 

5.6.6.11 Verbondenheid van de bij de fusie of splitsing betrokken rechtspersonen 

Art,, 14a, lid 7, bepaalt dat de verkrijgende rechtspersoon ten tijde van de juridische 
splitsingg als een met de splitsende rechtspersoon verbonden lichaam wordt aange-
merkt.. Art. 14b, lid 7, bepaalt hetzelfde voor de juridische fusie: de verkrijgende 

280.. Kamerstukken II, 1999-2000,26 854, nr. 3. blz. 29. 
281.. Vgl. Kamerstukken 1,1996-1997,24 696, nr. 52b, blz. 5. 
282.. Besluit van 15 december 1997, nr. DB97/4084M, BNB 1998/122. 
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rechtspersoonn wordt ten tijde van de fusie als een met de verdwijnende rechtsper-
soonn verbonden lichaam aangemerkt. Volgens de MvT heeft deze bepaling ten doel 
omm te voorkomen dat bepaalde sancties ontgaan worden. Als voorbeeld wordt gege-
venn de sancties die zijn gekoppeld aan de vervreemding aan een verbonden lichaam: 
dezee treden eveneens in werking bij de overgang van vermogen in het kader van een 
juridischee fusie of splitsing, ook wanneer (afgezien van de fictie) geen verbonden-
heidd bestaat tussen de rechtspersonen. Verder wordt opgemerkt dat een besmette 
leningg niet als gevolg van een fusie of splitsing ontsmet kan raken.283 De verbonden-
heidsfictiess van art. 14a en 14b werken slechts ten tijde van de splitsing of fusie, zo-
datdat daarmee slechts wordt bewerkstelligd dat de sancties met betrekking tot de 'ver-
vreemding'' kunnen worden geëffectueerd. Ontsmetting van schulden kan dus wel 
plaatsvinden,, althans, bij ruisende fusies en splitsingen. In geval van geruisloze fu-
siess en splitsingen geldt dat het verkrijgende lichaam ten aanzien van het verkregene 
fiscaall  'in de plaats treedt' van zijn rechts voorganger (het splitsende respectievelijk 
verdwijnendee lichaam), waaronder wellicht ook de verbondenheid wordt begrepen 
(ziee verder §6.3). 

5.6.6.22 De aandeelhouder 

Dee art. 3.56 en 3.57 Wet IB 2001 kennen een aantal ficties die in verbinding met 
art.. 8, lid 1, Wet Vpb. 1969 evenzeer van belang zijn voor de toepassing van de ven-
nootschapsbelasting. . 

Wanneerr de belastingplichtige ten tijde van de splitsing met de splitsende rechtsper-
soonn verbonden was, bepaalt art. 3.56, lid 5, onderdeel d, Wet IB 2001 'voor de toe-
passingg van dit artikel' dat de verkrijgende rechtspersoon 'direct na*  de splitsing 
eveneenss met de belastingplichtige verbonden wordt geacht. Art. 3.57, lid 1 respec-
tievelijkk lid 5, onderdeel c, Wet IB 2001 bepaalt mutatis mutandis hetzelfde voor de 
juridischee fusie. 

Art.. 3.56, lid 1, Wet IB 2001 bepaalt dat een aandeelhouder van een splitsende 
rechtspersoonn geacht wordt zijn aandelen in die rechtspersoon te hebben ver-
vreemd,, en de crediteur op die rechtspersoon geacht wordt zijn vorderingen te heb-
benn vervreemd. Art. 3.57, lid 1, Wet IB 2001. bepaalt mutatis mutandis hetzelfde voor 
dee juridische fusie. Art. 13j. lid 1, en 13k. lid 1, bepalen voorts dat deze fictieve ver-
vreemdingg van aandelen en vorderingen geacht wordt te hebben plaatsgevonden 
aann een met de belastingplichtige en de verdwijnende rechtspersoon verbonden 
lichaam.. Volgens de MvT is deze bepaling opgenomen teneinde te voorkomen dat 
claimss verloren gaan die gebonden zijn aan transacties tussen verbonden lichamen, 
enn om te voorkomen dat een lening of een vordering in de zin van art. 10a wordt ont-
smett als gevolg van de fusie of splitsing.284 

Inn § 6.3 wordt de betekenis van bovenstaande ficties nader besproken. 

283.. Kamerstukken II, 1997-1998, 25 709. nr. 3, blz. 13. 
284.. Kamerstukken [[, 1997-1998, 25 709, nr. 3, blz. 17. 
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5.77 Verbonden natuurlijk persoon (lid 5) 

5.7.11 Onderdeel a (verbonden natuurlijke persoon; algemeen) 

Art.. 10a, lid 5, onderdeel a, is onjuist geformuleerd. Het bepaalt - voor de toepassing 
vann art. 10a en 15ad - dat als een met de belastingplichtige verbonden natuurlijke 
persoonn wordt aangemerkt een natuurlijk persoon die voor ten minste een derde ge-
deeltee een belang heeft in de belastingplichtige of in een met hem verbonden 
lichaam.. De woorden 'of in een met hem verbonden lichaam' moeten mijns inziens 
wordenn geschrapt. Dat een natuurlijke persoon voor ten minste een derde gedeelte 
belangg heeft in een met de belastingplichtige verbonden lichaam, zegt niets over het 
belangg dat die natuurlijke persoon in de belastingplichtige heeft. Een eenvoudig 
voorbeeldd moge dit illustreren: 

Stel:: de aandelen ineen joint venture, Jansen & Huppeldepup BV, worden 
voorr de helft gehouden door Jansen BV, de personal holding van de heer 
Jansen,, en Huppeldepup BV, de personal holding van mevrouw Huppelde-
pup.. Jansen & Huppeldepup BV is verbonden ten opzichte van beide hol-
dingss en beide natuurlijke personen. De heer Jansen is volgens de wettekst 
eenn verbonden natuurlijke persoon ten opzichte van Huppeldepup BV, om-
datdat hij meer dan een derde belang heeft in Jansen & Huppeldepup BV. een 
mett Huppeldepup BV verbonden lichaam. Voor Mevrouw Huppeldepup 
geldtt hetzelfde met betrekking tot Jansen BV. De beide personal holdings 
zijnn dus niet verbonden ten opzichte van elkaar (zie art. 10a, lid 4), maar 
well  ten opzichte van eikaars aandeelhouder! 

Inn de MvT wordt opgemerkt:285 

'Evenalss bij lichamen, is het criterium gelegd bij een belang van ten minste 
eenn derde in de belastingplichtige dan wel in een met de belastingplichtige 
verbondenn lichaam.' 

Bijj  lichamen geldt echter juist niet als criterium of een lichaam een belang van een 
derdee in de belastingplichtige of in een met de belastingplichtige verbonden lichaam 
zouu hebben. Twee joint-venture partners die ieder de helft van het belang in een 
vennootschapp houden worden immers niet als verbonden aangemerkt: het gaat 
eromm of de een een belang heeft in de ander, of dat een derde een belang heeft in hen 
beide.. Aangezien kennelijk geen afwijking is bedoeld ten opzichte van de verbon-
denheidd van lichamen ten opzichte van elkaar op de voet van lid 4, ga ik ervan uit dat 
ookk de wetgever niet heeft bedoeld om een natuurlijk persoon met de belasting-
plichtigee verbonden te achten vanwege de enkele omstandigheid dat die natuurlijke 
persoonn een belang van ten minste een derde heeft in een met de belastingplichtige 
verbondenn lichaam. 

285.. Kamerstukken H, 1995-1996,24 696, nr. 3, blz. 22. 

178 8 



Overgangsrechtt ti j de invoering van art. Wa 5.8.1 1 

Hetgeenn in § 5.6.3 is opgemerkt met betrekking tot een samenwerkende groep geldt 
evenzeerr met betrekking tot de verbondenheid van natuurlijke personen. Dat de 
wetgeverr aanvaard heeft dat de belangen van een samenwerkende groep natuurlijke 
personenn (of van bepaalde familieleden) niet moeten worden opgeteld leid ik a con-
trarioo af uit onderdeel b van lid 5 (zie § 5.2.7), dat een verbondenheidsfictie bevat 
waarinn expliciet is bepaald dat wel rekening wordt gehouden met bepaalde perso-
nenn die een bijzondere band hebben met de aandeelhouder. 

5.7.22 Onderdeel b (verbonden natuurlijke persoon; toepassing van art. 13b) 

Art.. 10a, lid 5, onderdeel b. bevat een verbondenheidsfictie die alleen geldt voor de 
toepassingg van art. 13b. Hierbij worden de belangen van echtgenoten samengeteld 
omm de verbondenheid te toetsen, en heeft de verbondenheid tot gevolg dat bepaalde 
familieledenn (echtgenoot, partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn) even-
eenss als een met de belastingplichtige verbonden natuurlijke persoon worden aan-
gemerkt. . 

5.7.33 Verbondenheidsficties bij fusie en splitsing 

Dee verbondenheidsficties die gelden bij een juridische fusie of splitsing, zijn reeds 
besprokenn in § 5.6.6.2. 

5.88 Overgangsrecht bij de invoering van art. 10a 

5.8.11 Onmiddellijke werking 

Dee Wet van 13 december 1996, Stb. 651, waarbij art. 10a is ingevoerd, is in werking 
getredenn op 24 december 1997.286 De renteaftrekbeperkingen van art. 10a, 15, lid 4 
(oud),, en art. 29a, lid 2 (oud), vonden toepassing met ingang van boekjaren287 die op 
off  na die datum aanvingen.288 Vanuit het parlement is diverse malen aangedrongen 
opp een zekere mate van eerbiedigende werking voor bestaande leningen, maar de 
staatssecretariss wilde daar niet van weten. Noch een eerbiedigende werking voor si-
tuatiess waarin het de belastingplichtige niet aanstonds duidelijk moest zijn dat de 
renteaftrekk zou worden bestreden289, noch een eerbiedigende werking voor lenin-
genn die meer dan vijf of tien jaar geleden zijn aangegaan290, kon zijn instemming 
wegdragen.. Naar zijn mening gaat het argument van de rechtszekerheid met betrek-
kingg tot art. 10a niet op omdat die bepaling de jurisprudentie als richtsnoer neemt: 
eenn overgangsregeling zou een 'vrijbrief' voor in de uitvoeringspraktijk bestreden 

286.. Art. Mi, lid 1, Wet van 13 december 1996, Stb. 1996,651. 

287.. Dat boekjaren en niet kalenderjaren worden bedoeld, blijkt uit de MvT, Kamerstukken II, 1995-

1996.244 696, nr. 3, blz. 41. 

288.. Art.!]], lid 2, Wet van 13 december 1996, Stb. 1996,651. 

289.. Kamerstukken 11, 1995-1996, 24 696, nr. 5. blz. 13; vgl. verder. Kamerstukken 11. 1996-1997, 

244 696, nr. 8, blz. 11-12. 

290.. Zie resp. Kamerstukken 1.1996-1997,24 696, nr. 52b, blz. 5, en MvA, Kamerstukken 1,1996-1997, 

244 696, nr. 52d, blz. 2. 
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gevallenn zijn. 9 Voor art. 15, lid 4 (oud), (het huidige art. 15ad; de temporiserings-
maatregell  voor overnameholdings) zou dit anders liggen maar zou al een voldoende 
verzachtingg bestaan door de beperking in de tijd van deze maatregel.292 Met betrek-
kingg tot art. 15, lid 4 (oud), wijst de staatssecretaris er voorts op dat reeds bij de 
Oriëntatienotaa fiscaal vestigingsklimaat de problematiek van de overnameholding 
aann de orde is gesteld en dat geen renteweigering maar temporisering optreedt.293 

Ookk de tegenwerping dat de regeling tot een zware bewijslast en administratieve 
lastenn zou leiden overtuigde hem niet: in reële gevallen zou het vrij eenvoudig zijn 
omm aan te tonen dat de overnameholding gelden van derden heeft aangetrokken294, 
enn voorts zouden de onderliggende stukken van de geldlening onder de bewaar-
plichtt vallen, zodat die stukken nog tien jaar295 na aflossing zouden moeten worden 
bewaard. . 

5.8.22 Praktische benadering met betrekking tot oude leningen 

Tochh betoonde de staatssecretaris - daartoe gedwongen door de motie-De Vries296 -
well  enige consideratie jegens dee belastingplichtigen dooreen praktische benadering 
inn de uitvoeringssfeer toe te zeggen met betrekking tot situaties waarin onduidelijk 
iss met welk doel een geldlening in het verleden is aangegaan. In de motie-De Vries 
werdd de staatssecretaris verzocht om 'in de uitvoe rings sfeer een praktische benade-
ringg te kiezen die zo min mogelijk leidt tot administratieve lasten voor het bedrijfs-
leven'.. De staatssecretaris heeft mede naar aanleiding daarvan beloofd een 'prakti-
schee en pragmatische benadering [te kiezen] om problemen in de uitvoeringssfeer 
waarr mogelijk te voorkomen'.297 Concrete toezeggingen heeft hij echter vermeden. 
Opp een vraag wat hij onder een pragmatische benadering verstond kwam een (on-
vermijdelijk)) vaag antwoord:298 

'Gezienn de veelheid van de situaties die zich kunnen voordoen, zal van ge-
vall  tot geval beoordeeld moeten worden wat een redelijke verdeling van de 
bewijslastt is. Bij een verzoek om nadere gegevens zal de inspecteur moeten 
meewegenn dat deze gegevensvergaring moeizamer is naar gelang de geld-
leningg in een verder verleden is aangegaan. Ik stel mij daarbij voor dat de 
inspecteurr met name in de situatie dat hij aanwijzingen heeft dat de lening 
iss aangegaan in verband met een rechtshandeling als bedoeld in het voor-

291.. Kamerstukken 11,1995-1996,24696, nr. 5, blz. 13. 
292.. Kamerstukken II. 1995-1996,24 696. nr. 5. blz. 13-14; Kamerstukken II, 1996-1997,24 696, nr. 8. 

blz.. 12. 
293.. Kamerstukken 11, 1996-1997,24696, nr.8, blz. 12. 
294.. Kamerstukken II, 1996-1997,24 696, nr. 8. blz. 12; Kamerstukken l, 1996-1997, 24 696, nr. 52d, 

blz.. 2. 
295.. De tienjaarstermijn van art. 52, lid 4, AWR is bij de Wet van 26 maart 1998, Stb, 184, ingaande 

11 juli 1998 in art. 52, vierde lid, verkort tot een zevenjaarstermijn. 
296.. Motie van B.M. de Vries c.s., Kamerstukken li, 1996-1997, 24 696, nr. 11, aangenomen op 

155 oktober 1996 (tegelijk met het wetsvoorstel 24 696). 
297.. MvA, Kamerstukken 1,1996-1997, 24 696, nr. 52b. blz. 5. 
298.. Nnavv, Kamerstukken !, 1996-1997, 24 696, nr. 52d, blz. 2. 
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gesteldee artikel 10a, om nadere gegevens zal verzoeken. In andere situaties 
zall  de inspecteur zich terughoudend opstellen bij het opvragen van gege-
vens.' ' 

Off  deze toezegging een waarborg is tegen al te bemoeizuchtige inspecteurs waag ik 
tee betwijfelen. Er kan naar mijn mening geen toetsbare norm aan worden ontleend. 
Ikk vrees dan ook dat een verwijzing naar deze toezegging de belastingplichtige die 
zichh verweert tegen de omkering van de bewijslast op de voet van art. 25, lid 6 en 
art.. 27e AWR niet zal baten. Overigens biedt een terughoudende opstelling van de in-
specteurr bij het opvragen van gegevens geen soelaas aan de belastingplichtige die te-
genbewijss wil leveren met betrekking tot een reeds bestaande lening. De moeizame 
[tegen)bewijspositiee waarin die zich bevindt wordt op geen enkele wijze verlicht. 

5.8.33 Vrijstelling bij de ontvanger van niet-aftrekbare rente tot en met 2001 

Terr mitigering van de onmiddellijke werking van art. 10a is overgangsrecht gecre-
ëerd,, dat inhield dat de ontvanger van de op de voet van art. 10a niet aftrekbare rente 
eenn vrijstelling kreeg tot en met het belastingjaar 2001.2" Deze overgangsbepaling 
luidt: : 

'Gedurendee de jaren 1997 tot en met 2001 behoort bij een lichaam dat, dan 
well  een natuurlijk persoon die, rente ontvangt niet tot de winst onder-
scheidenlijkk niet tot het inkomen, de rente welke ingevolge artikel 10a van 
dee Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bij het bepalen van de winst 
vann degene die de rente is verschuldigd niet in aftrek is gebracht.' 

Voorr lichamen is van belang of met de jaren 1997 toten met 2001 gedoeld wordt op 
boekjarenn of kalenderjaren. Vermoedelijk wordt gedoeld op boekjaren300 van de de-
biteur.. Indien de bedoeling achter de overgangsregeling is geweest om de eerste vijf 
jarenn dat art. 10a bij de debiteur niet tot aftrek leidde, de rente niet te belasten, is de 
overgangsbepalingg slordig geredigeerd. De (boek)jaren 1997 tot en met 2001 van de 
crediteurr sluiten immers niet noodzakelijkerwijs aan bij de eerste vijf boekjaren van-
aff  24 december 1996301 van de debiteur. Voor natuurlijke personen is van belang dat 
dee overgangsregeling voor het jaar 2001 zijn werking heeft behouden onderde Wet 
IBB 2001.302 De staatssecretaris heeft zulks bevestigd voor wat betreft de rente die ab-
houderss genieten. Ik zie overigens niet in waarom die vrijstelling niet ook zou gelden 
voorr de vorderingen die in box I of III vallen. 

299.. Art. Il, lid 1, van de Wet van 13 december 1996, Stb. 651. 
300.. Voor inkomstenbelastinplichtigen is dit het kalenderjaar (art, 3, lid 2, Wet IB 1964 resp. art. 2,7, 

lidd 1, Wet IB 2001), voor vennootschapsbelasting het boekjaar (art. 7, lid 4, Wet Vpb. 1969). 
301.. Art. 10a is van toepassing vanaf het boekjaar dat aanvangt op of na 24 december 1996. 
302.. Zie het Besluit van 2 november 2001, onderdeel 11. 
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Dee overgangsregeling is gelet op de tekst ervan niet beperkt tot bestaande schuld-
verhoudingen.. De Hoge Raad heeft - mijns inziens ten onrechte303 - geoordeeld dat 
dezee regeling wel zo moet worden uitgelegd: volgens hem heeft de overgangsbepa-
lingg slechts betrekking op feiten die zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip van in-
werkingtredingg en waarvan de rechtsgevolgen zich uitstrekken tot na dat tijdstip.304 

Hett is daarbij niet noodzakelijk dat de besmetting reeds op 24 december 1996 be-
stond:: voldoende is dat op die datum al een begin van uitvoering is gegeven aan het 
samenstell  van rechtshandelingen dat tot de besmetting heeft geleid.305 

Hett is opmerkelijk dat de overgangsregeling niet beperkt is tot de gevallen waarin de 
rentee uitsluitend op grond van art. 10a niet kon worden afgetrokken. Er is geen reden 
dee rente bij de ontvanger vrij te stellen wanneer die - als art. 10a niet zou zijn inge-
voerdd - op grond van een andere bepaling al niet aftrekbaar was.306 Indien bijvoor-
beeldd de rente - afgezien van art. 10a - ten gevolge van art. 13, lid 1 (oud)307, ook 
niett in aftrek had kunnen worden gebracht, deed dat aan de werking van de over-
gangsregelingg niet af.308 In zo'n geval komt de vraag op of ook de inspecteur zich op 
dee tegenbewijsregeling kan beroepen, om toepassing van de overgangsregeling te 
voorkomen.309 9 

Uitt het voorgaande blijkt al dat de overgangsregeling slecht doordacht en slordig ge-
redigeerdd is. Gelet op de gedachte achter art. 10a is het overigens verwonderlijk dat 
überhauptt een overgangsregeling is getroffen. Art. 10a dient immers als codificatie 
vann winstdrainagejurisprudentie, en is derhalve primair bedoeld om situaties te 
treffenn waarin renteaftrek al zou afstuiten op grond van het leerstuk fraus legis. 
Wanneerr de rente aanvankelijk al op grond van fraus legis niet aftrekbaar was, doet 
datt merkwaardig genoeg aan de toepasselijkheid van de overgangsregeling niet af. 

303.. Zie onderdeel 2 van mijn noot onder HR 20 december 2002 in FED 2003/43. 
304.. HR 20 december 2002, BNB 2003/185 en 186. 
305.. HR 20 december 2002. BNB 2003/185, r.o. 3.4. De Hoge Raad spreekt abusievelijk van 1 januari 

1997.. Dat 24 december 1996 (het tijdstip van inwerkingtreding) bedoeld is, blijkt uit 
HRR 7 februari 2003, BNB 2003/187. 

306.. Vgl. onderdeel 5 van mijn noot onder HR 20 december 2002 in FED 2003/43. 
307.. Art. 10a, lid 2, onderdeel b, was in het oorspronkelijke wetsvoorste] - met het oog op art. 13, lid 1 

(oud)) - beperkt tot de verwerving van aandelen etc. in in Nederland gevestigde lichamen. Nadat 
dee staatssecretaris zich realiseerde dat art. 13. lid 1 niet altijd effect (volledig) sorteert met be-
trekkingg tot kosten in verband met een buiten Nederland gevestigde deelneming (namelijk niet 
voorzoverr die deelneming in Nederland belastbare winst geniet, bijvoorbeeld via een Nederland-
see vaste inrichting) heeft hij bij Nota van wijziging de woorden 'in Nederland gevestigd' laten ver-
vallen, , 

308.. Indien dergelijke situaties zich hebben voorgedaan wordt het belang van de rangorde van de ver-
schillendee bepalingen duidelijk. Wat dat betreft merk ik op dat - naar mijn mening - de rangorde 
beginsell  wordt bepaald door de volgorde waarin de wetsartikelen zijn geplaatst, zodat art. 10a 
voorr art. 13, lid 1 (oud), 14a, lid 8, 14b. lid 6, en 15ad (15, lid 4, oud), Wet Vpb. gaat (Vgl. P.JJ.M. 
Peeters,, Renteaftrektemporisering: is er nog wel sprake van uitstel?, WFR 2002/605, par. 2 en 
N.M.. Cabell en S.F.M. Niekel, Verslag fiscale conferentie 'Renteaftrek in de vennootschapsbelas-
ting',, WFR 1997/1858, par. 2.1 J. 

309.. Vgl. onderdeel 4 van mijn noot onder HR 20 december 2002 in FED 2003/43. 
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Dee overgangsregeling is zo beschouwd een douceurtje voor (doorgaans gelieerde) 
crediteurenn van lichamen die in fraudem legis hebben gehandeld.310 

5.99 Conclusies 

5.9.11 Algemeen 

Art.. 10a vormt een globale codificatie van de winstdrainagejurisprudentie en be-
strijktt een aantal gevallen waarin zich een door de wetgever ongewenste grondslag-
uithollingg voordoet ten gevolge van kunstmatig opgeroepen concernschulden. De 
wetgeverr heeft die jurisprudentie willen aanscherpen, met name voor wat betreft de 
tegenbewijsmogelijkheidd van de compenserende heffing en de bewijslastverdeling. 
Err is ook een aantal aanscherpingen die niet in de wetsgeschiedenis aan bod komen. 
Zoo kent art. 10a, lid 2, onderdeel c, geen tegenhanger in de jurisprudentie. Ook de be-
talingg van rente aan een verbonden lichaam in verband met een kapitaalstorting 
{art.. 10a, lid 2, onderdeel b) is in de jurisprudentie niet aan de orde gekomen (anders 
dann het teruglenen van gestort kapitaal). Ten slotte is het verbondenheidscriterium 
niett aan de jurisprudentie ontleend. Dat neemt niet weg dat art. 10a zoveel mogelijk 
moett worden uitgelegd in het licht van de jurisprudentie, tenzij sprake is van een be-
wustewuste aanpassing. 

Dee situatie die art. 10a, lid 1, tracht te bestrijden kenmerkt zich door de volgende ele-
menten: : 
-- een betaling in de kapitaalsfeer; 
-- gefinancierd met een lening van de rechthebbende; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door fiscale over-

wegingen). . 
Dee situatie waartegen art. 10a, lid 2, onderdelen a en b, is gericht kent de volgende 
elementen: : 
-- een betaling in de kapitaalsfeer of koopsom van aandelen; 
-- gefinancierd met een lening van een verbonden lichaam; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door fiscale over-

wegingen); ; 
-- en zonder compenserende heffing. 
Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, ten slotte, is gericht tegen: 
-- een aanwending van Nederlands groepsvermogen; 
-- ten behoeve van de gelieerde crediteur; 
-- zonder een reële wijziging van de omstandigheden (ingegeven door Fiscale over-

wegingen); ; 
-- en zonder compenserende heffing. 

310.. Mogelijk stuit dan ook de toepassing van de vrijstelling op fraus legis af. maar dit is niet 
noodzakelijk,, vooral omdat de crediteur niet in fraudem legis hoeft te hebben gehandeld. 
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5.9.22 Onzakelijkheid 

Gemenee deler is het ontbreken van een reële wijziging van de omstandigheden door 
dee verrichte rechtshandelingen, met andere woorden de onzakelijkheid van de 
rechtshandeling.. Deze wordt verondersteld aanwezig te zijn - met de mogelijkheid 
vann tegenbewijs - bij bepaalde rechtshandelingen in combinatie met een interne le-
ning.. Het zakelijkheidscriterium is de kern van art. 10a; de bepaling is immers ge-
richtt tegen fiscaal gemotiveerde opzetjes. De eis van zakelijke overwegingen moet 
wordenn uitgelegd in het licht van de winstdrainagejurisprudentie, en dient ter on-
derscheidd van belastingverijdelende overwegingen (zie § 5.3.7). Die zakelijke over-
wegingenn moeten op zichzelf voldoende zijn om de schuldigerkenning te rechtvaar-
digen.. Dat komt neer op het criterium dat uit de gecodificeerde jurisprudentie voort-
vloeit,, namelijk dat de fiscale redenen niet noodzakelijk zijn. Het oogmerk van belas-
t ingveri jdelingg zal doorgaans niet ruiterlijk worden erkend door de 
belastingplichtige.. Dat dit oogmerk in voorkomende gevallen bestaat, kan worden 
afgeleidd uit het ontbreken van een wezenlijke financieringsfunctie van de lening (zie 
§§ 3.2.1). Wanneer men dit toetst vanuit het perspectief van de belastingplichtige zelf 
dann zal er, zolang het arm's length beginsel wordt nageleefd, altijd sprake zijn van 
eenn wezenlijke financieringsfunctie, gegeven het uitgangspunt van de zelfstandig-
heidd van iedere belastingplichtige311 en het uitgangspunt van de ondernemersvrij-
heid3122 (dit betekent m.i. dat ook een vrijheid bestaat om te kiezen tussen eigen en 
vreemdd vermogen, althans binnen de grenzen die art. lOd sinds 2004 stelt). Men 
denkee bijvoorbeeld aan de verwerving van een verbonden lichaam, gefinancierd met 
eenn lening van een verbonden lichaam. Wanneer de overeengekomen koopprijs en 
dee voorwaarden van de lening voldoen aan het at arm's length beginsel, dan wordt 
vanuitt die vennootschap bezien zakelijk gehandeld. Er wordt een rentelast opgeroe-
pen,, maar daar tegenover staat een verwachte opbrengst uit de deelneming. Dit is 
zakelijkk en er is daarom sprake van een reële financieringsbehoefte. De ondernemer 
heeftt de keuze tussen eigen en vreemd vermogen, wellicht doch hooguit gecorri-
geerdd door zakelijke ratio's. 

Dee wezenlijke financieringsfunctie vanuit de belastingplichtige bezien is echter niet 
doorslaggevend.. Art. 10a richt zich tegen betalingen in (quasi-)aandeelhouderver-
houdingenn (lid 1) en rechtshandelingen tussen verbonden lichamen en natuurlijke 
personenn (lid 2) die vanuit de uiteindelijke aandeelhouders) bezien niet tot een we-
zenlijkee verandering leiden, maar slechts zijn ingegeven door fiscale overwegingen. 
Menn zou kunnen verdedigen dat er vanuit het concern bezien nooit een financie-
ringsbehoeftee kan zijn in verband met een interne transactie, en dat daarom even-
minn sprake kan zijn van een wezenlijke financieringsfunctie. Art. 10a gaat immers 
(afgezienn van art. 10a, lid 2, onderdeel c; zie hierna) over interne handelingen, die 
geenn financieringsbehoefte oproepen. Bovendien voorzien interne leningen per de-
finiti ee niet in een financieringsbehoefte van het concern in zijn geheel bezien. Ook 

311.. Vgi.HR 3 mei 2002. BNB 2002/257. 
312.. Zoals begrensd door het 'cessna-criterium', zie HR 8 maart 2002. BNB 2002/210. Vgl. HR 14 juni 

2002,, BNB 2002/290. 
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transactiess binnen concern kunnen echter heel wel bedrijfseconomisch zijn gemoti-
veerd.. Ze kunnen een zodanige betekenis hebben dat ze ook los van de fiscale gevol-
genn (of zelfs ondanks negatieve fiscale gevolgen) zouden zijn verricht. Als dat het ge-
vall  is, dient ook te worden erkend dat die transactie vanuit de verschillende ven-
nootschappenn bezien een financieringsbehoefte kan oproepen, en in dat geval moet 
wordenn uitgegaan van een wezenlijke financieringsfunctie, ook in het geval van fi-
nancieringg door leningen van groepslichamen. 

Art.. 10a, lid 2, onderdeel c, is een vreemde eend in de bijt, omdat die bepaling niet 
situatiess treft waarin leningen worden opgenomen ter financiering van rechtshan-
delingenn binnen de groep313, maar situaties waarin uit Nederland afkomstig vermo-
gen3144 wordt teruggeleend. Het is daarbij niet van belang wat de belastingplichtige 
mett de gelden financiert. De rente kan nog zo'n fraai ondernemingsdoel hebben -
bijvoorbeeldd het opzetten van een fabriek in Spijkenisse waar honderden werklozen 
eenn nieuw levensdoel vinden - dat doet aan toepassing van art. 10a, lid 2, onderdeel 
c,, niet af. Het gaat hier niet om het ontbreken van een wezenlijke financieringsfunc-
tie,, maar om het ontbreken van een zakelijke overweging om het Nederlandse ver-
mogenn via een omweg - via een laagbelaste groepsvennootschap - terug te lenen 
aann de belastingplichtige. In dit geval moet worden beoordeeld of ook los van de fis-
calee gevolgen het vermogen uit Nederland deze omzwervingen zoun hebben ge-
maakt. . 

Off  interne transacties ook los van de fiscale gevolgen zouden worden verricht is ove-
rigenss vaak zeer moeizaam aan te tonen. Die moeilijkheid wordt veroorzaakt door 
hett gegeven dat internationale concern- en financieringsstructuren vrijwel altijd ge-
heell  of gedeeltelijk worden gedicteerd door fiscale overwegingen.315 De scheiding 
tussenn aanvaardbare belastingplanning en onaanvaardbare belastingverijdeling is 
ergg dun. Wanneer een structuur vanaf het moment van implementatie op een be-
paaldee manier wordt vormgegeven, vormt art. 10a normaal gesproken geen bedrei-
gingg voor de renteaftrek, maar dat zal wel het geval zijn wanneer reorganisaties of 
internee financieringen met dezelfde fiscale gevolgen later worden geïmplementeerd. 
Hett gevolg is dat fiscaal gedreven handelen wel - zonder dat de renteaftrek in gevaar 
komtt - kan plaatsvinden wanneer nieuwe activiteiten worden opgezet, of wanneer 
dee groep nieuwe investeringen doet, maar niet meer op elk gewenst moment. 

5.9.33 Beperking tot bepaalde verdachte rechtshandelingen 

Art.. 10a is niet zo algemeen geformuleerd dat alle rente bestreken wordt in verband 
mett leningen zonder een wezenlijke financieringsfunctie vanuit de uiteindelijke 
aandeelhouderr bezien. De beperking tot bepaalde rechtshandelingen kan worden 

313.. Zoals stortingen, uitdelingen en verwervingen. 
314.. Dat wil zeggen van de belastingplichtige zelf of van een verbonden in Nederland gevestigd 

lichaamm of in Nederland woonachige verbonden natuurlijke persoon. 
315.. Vgl. F.W.G.M. van Brunschot, Fraus legis in internationale concernverhoudingen. Van 

Dijckbundel,, Deventer 1988, blz. 40 en 44-45. 
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verklaardd vanuit de jurisprudentie, die slechts zag op rente in verband met stortin-
gen,, uitdelingen en verhangingen. Dat de jurisprudentie juist op rente in verband 
mett dat soort rechtshandelingen zag, ligt voor de hand, gelet op het vluchtige karak-
terr (d.w.z. de fungibiliteit en liquiditeit) van geld en vermogensrechten. Dat art. 10a 
vervolgenss in zijn toepassing beperkt is tot deze gevallen is terecht, omdat een alge-
meneree redactie van art. 10a tot nodeloze rechtsonzekerheid zou leiden. 

5.9.44 Interne versus externe leningen 

Art.. 10a is alleen van toepassing op interne leningen, dat wil zeggen leningen afkom-
stigg van de rechthebbende op de betaling waarvoor geleend wordt (lid 1) of van een 
verbondenn lichaam (lid 2). Op de keper beschouwd is dat een merkwaardige beper-
king.. Wanneer geld van derden wordt aangetrokken dan wil dat zeggen dat er vanuit 
dee groep bezien een financieringsbehoefte bestaat, maar die financieringsbehoefte 
zall  niet worden veroorzaakt door de art. 10a-transacties van de belastingplichtige, 
diee immers slechts interne transacties zijn. Stel dat een groepsvennootschap van de 
belastingplichtigee vermogen nodig heeft om een investering te financieren. Wan-
neerr de belastingplichtige geld leent van de bank, en die gelden via stortingen en/of 
uitdelingenn bij de groepsvennootschap terecht komt. dan staat art. 10a niet aan af-
trekk in de weg. De reden om de toepassing van art. 10a te beperken tot interne lening 
iss kennelijk dat wanneer gelden van derden worden opgenomen, er vanuit het con-
cernn bezien een reële financieringsbehoefte bestaat, en de rente daadwerkelijk de 
geconsolideerdee winst van de groep verlaagt, zodat er geen sprake is van uitholling 
vann de belastinggrondslag. Dat is anders wanneer indirect van een verbonden li-
chaamm wordt geleend (dat wil zeggen, als een derde is tussengeschoven): in dat ge-
vall  is er kennelijk geen sprake van een reële financieringsbehoefte vanuit het con-
cern.. Wordt daarentegen direct van een verbonden lichaam geleend, maar indirect 
vann derden, dan is er kennelijk wel sprake van een reële financieringsbehoefte van-
uitt het concern. Deze situatie is vergelijkbaar met het extern lenen met behulp van 
eenn borgstelling, garantie, of andere zekerheidsstelling van een verbonden lichaam. 

5.9.55 De compenserende heffing 

Dee compenserende heffing komt pas aan de orde wanneer de belastingplichtige niet 
aannemelijkk heeft kunnen maken dat aan de rechtshandelingen in overwegende 
matee zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Ook wanneer in overwegende 
matee zakelijke overwegingen ontbreken (of de belastingplichtige de inspecteur of 
rechterr niet weet te overtuigen van het bestaan ervan) kan de belastingplichtige dus 
ontsnappenn aan de aftrekbeperking. 
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