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Voorwoord

Tijdens het schrijven van dit proefschrift heb ik ondervonden dat een schrijfproces niet lineair verloopt, maar zeer grillig is. Vaak overkwam het mij dat ik na
een aantal stappen voorwaarts genoodzaakt was om weer een stap terug te doen.
Het is een kwestie geweest van schrijven, herschrijven, schrappen en weer
opnieuw beginnen met schrijven. Niet alleen zinnen en paragrafen werden
regelmatig veranderd, maar soms ook complete hoodstukken, alsmede de opbouw
en de structuur. Dit proces is nu voltooid. Ondanks, of misschien wel dankzij
deze worsteling, heb ik met groot plezier en heel veel voldoening aan dit
proefschrift gewerkt.
Een proefschrift komt veelal niet tot stand zonder de steun van anderen. Op de
eerste plaats wil ik mijn collega’s, vrienden en (schoon)familie bedanken voor
alle belangstelling en betrokkenheid. Daarnaast wil ik de grote steun van mijn
voormalige werkgever PwC en mijn huidige werkgevers RSM Niehe Lancée Kooij
en de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam niet
onvermeld laten. Zij hebben mij – ook in een tijd van bezuinigingen en kostenbesparingen – altijd de mogelijkheid en de ruimte geboden om aan dit proefschrift te werken.
Mijn promotores prof. dr. Jan van der Geld en prof. mr. Inge van Vijfeijken ben
ik buitengewoon erkentelijk voor de goede en nauwgezette begeleiding. Zij
wisten ondanks hun drukke werkzaamheden steeds op korte termijn tijd vrij te
maken om hetgeen ik had geproduceerd op een open en constructieve manier
te bespreken. Daarnaast wil ook de overige leden van de promotiecommissie
prof. mr. dr. Philippe Albert, prof. dr. Jan Bouwman, prof. dr. Stan Stevens en
prof. mr. Hein Vermeulen danken voor hun bereidheid zitting te nemen in de
commissie en hun constructieve feedback.
Mijn paranimfen Irmo Vreeburg en Arthur van Kempen ben ik buitengewoon
dankbaar. Betere vrienden had ik me niet kunnen wensen. Ook wil ik op deze
plaats in het bijzonder mijn grootouders noemen die er helaas niet meer zijn.
Zij hebben mij al op jonge leeftijd een solide basis gegeven waar ik bij het
schrijven van dit proefschrift veel profijt van heb gehad.
Ten slotte wil ik mijn gezin bedanken. Julian en Karlijn, jullie hebben mij er
altijd aan herinnerd dat er belangrijkere zaken zijn dan een proefschrift, zoals
bijvoorbeeld fietsen zonder zijwieltjes en Nijntje. Lieve Rebecca, het is meer dan
fantastisch om alles met jou te kunnen delen.
Arnhem, 13 juli 2014
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1

Inleiding

1.1

AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

Het begrip belang waarmee de wetgever een relatie tussen twee rechtssubjecten
tot uitdrukking brengt in de Nederlandse belastingwetgeving vormt het onderwerp van dit onderzoek. Indien een relatie tussen twee subjecten als een belang
wordt aangemerkt, kan de aanwezigheid van het belang, afhankelijk van de
omvang van het belang, bepaalde fiscale consequenties met zich brengen. Zo
wordt de aftrekbaarheid van rente in de sfeer van de vennootschapsbelasting
doorgaans mede afhankelijk gemaakt van het antwoord op de vraag of de
schuldeiser via een belang van ten minste een derde gedeelte is verbonden met
de schuldenaar. De wetgever verbindt derhalve consequenties aan de aanwezigheid van een belang met een bepaalde omvang en normeert daarmee het gedrag
van individuele belastingplichtigen ten aanzien van de wijze waarop deze relaties
met andere subjecten aangaan.
De aanwezigheid van twee rechtssubjecten en de relatie die tussen hen bestaat
vormen twee belangrijke kenmerken voor de aanwezigheid van een belang.
Deze kenmerken brengen tevens met zich dat sprake is van een rechtsfiguur die
de relatie belichaamt en dat een rechtssubject in een bepaalde rechtsverhouding
tot de rechtsfiguur staat. Een ander belangrijk kenmerk van het begrip belang
is dat het in vrijwel alle wettelijke bepalingen waarin het voorkomt, is gekoppeld
aan een cijfermatig criteriumdat de omvang van het belang tot uitdrukking
brengt.
Vanuit taalkundig perspectief kan men vraagtekens zetten bij de keuze van de
wetgever voor het begrip belang. Geschreven taal is op zichzelf al een instrument
met de nodige beperkingen, maar voor het begrip belang geldt bovendien dat
het een inherent vaag begrip is. De vraag is gerechtvaardigd of de gemiddelde
belastingplichtige in alle gevallen in staat zal zijn om te beoordelen of een
bepaalde relatie door de wetgever als een belang wordt aanmerkt, en zo ja, of
men vervolgens in staat is vast te stellen wat de omvang van het belang is. In de
fiscale literatuur is ook al regelmatig gesignaleerd dat het begrip belang een
onduidelijk begrip is en de nodige onzekerheid met zich brengt. Zo merkt
Zuidgeest in zijn dissertatie over verbondenheid in het belastingrecht op dat ten
aanzien van de term belang sprake is van “een zeer verwarrende situatie”.1 A-G
Wattel komt ten aanzien van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 tot zes onduidelijkheden van

1.

Zuidgeest 2008, blz. 5.
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kwalitatieve en kwantitatieve aard.2 Ook De Vries spreekt van “een hele trits van
vragen omtrent het verbondenheidscriterium” waarover onduidelijkheid blijft
bestaan.3 Ten slotte signaleert Post dat de invulling van het begrip belang dusdanig onduidelijk is dat geen duidelijke afbakening is te geven.4
De onzekerheid omtrent het begrip belang wordt naar mijn mening verder
aangewakkerd door rechtspraak waarin de Hoge Raad bepaalde kwalificaties
geeft aan bepaalde rechtsbetrekkingen tussen rechtssubjecten. Zo merkt
Heithuis naar aanleiding van het befaamde Falcons-arrest op dat “alle voor aandeelhouders geldende regels (...) van overeenkomstige toepassing [zijn] op optiehouders”.5
Hoewel naar mijn mening ook genuanceerder over dit arrest kan worden
gedacht, illustreert de opmerking van Heithuis dat de vraag gerechtvaardigd
is of deze rechtspraak doorwerkt naar de invulling van het begrip belang. De
rechterlijke macht draagt derhalve – zij het ongewild – bij aan de onzekerheid
ten aanzien van de invulling van dit begrip. Ook de rechtspraak waarin de
omvang van het belang moet worden bepaald6 roept vaak weer nieuwe vragen
op.
Het is met name de thans bestaande onzekerheid omtrent de invulling van het
begrip belang die voor mij de aanleiding vormt voor dit onderzoek.
1.2

R E L E VA N T I E VA N H E T O N D E R Z O E K

Sinds de invoering van de Wet IB 1964 is het aantal wettelijke bepalingen waarin
het begrip ‘belang’ voorkomt sterk toegenomen. Toen de Wet IB 1964 respectievelijk de Wet VPB 1969 werden ingevoerd kwam het begrip belang in iedere
wet slechts in één bepaling voor. In 1990 bedroeg het aantal bepalingen waarin
dit begrip was opgenomen elf. Thans is het begrip belang, dan wel het verbondenheidsbegrip, opgenomen in tientallen wettelijke bepalingen in de Wet IB
2001, de Wet VPB 1969, de Wet DB 1965, de Wet LB 1964, de SW 1956 en de Wet
BRV 1971.7 De onzekerheden die het begrip belang omgeven werken derhalve
door naar de toepassing van al deze bepalingen. Gezien de grote invloed op
allerlei verschillende wettelijke bepalingen acht ik het vanuit fiscaalwetenschappelijk perspectief van belang om de invulling van het begrip nader te onderzoeken. Voorts kan worden gewezen op de Wet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht8 die per 1 oktober 2012 van kracht is geworden. De fiscale wetgever
heeft geen aanleiding gezien om in het kader van de ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ een andere of nadere invulling te geven aan
het fiscale begrip belang. In de literatuur is naar aanleiding hiervan de vraag
opgeroepen hoe stemrechten en het financiële belang bestaande uit de winst-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Conclusie voor HR 5 februari 2010, nr. 08/04451, BNB 2010/148.
Noot onder HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156.
Post 2012, paragraaf 5.3.3.1.
Heithuis 2003, blz. 1105.
HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156.
In andere heffingswetten, zoals bijvoorbeeld de Wet op de omzetbelasting 1968, komt het begrip
belang waarmee de wetgever een relatie tussen twee rechtssubjecten tot uitdrukking brengt,
niet voor.
Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/10, 32 426, nr. 2.
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gerechtigdheid en de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo zich tot elkaar verhouden.9
Daarnaast kent de relevantie van een onderzoek naar het begrip belang ook een
maatschappelijke dimensie. Op de eerste plaats mag men verwachten dat een
overheid die een eenzijdige ingreep in de bestedingsvrijheid van burgers pleegt
voldoende duidelijkheid betracht ten aanzien van de verplichtingen die door
middel van de fiscale wet- en regelgeving worden opgelegd aan belastingplichtigen. Zo schrijft Van Dijck in dit verband:
“Een belastingwet legt verplichtingen op aan de burgers jegens de overheid.
Men mag verwachten dat die overheid duidelijk is met betrekking tot die verplichtingen. Het risico van vage termen behoort niet ten laste van de burgers te
komen maar van de overheid die deze begrippen zelf maakt. Een onduidelijke
wet verschuift het werk dat op het bord van de wetgever ligt naar de rechter.
Ten koste van de belastingplichtige die een rechtsoordeel moet afdwingen.”10

Een vaag begrip kan mogelijk nadelige consequenties hebben voor de maatschappij. Stevens wijst er ook op dat onduidelijke wetgeving maatschappelijke schade
veroorzaakt omdat de burger via kostbare rechterlijke procedures zijn gelijk
moet halen.11 Mede in het licht van de discussie over de (over)belasting en efficiëntie van de rechtsprekende macht is mijns inziens dan ook de vraag
gerechtvaardigd in hoeverre het wenselijk is dat de wetgever de invulling van
het begrip belang welbewust aan de rechtspraak overlaat.12 Er wordt immers
ook op andere rechtsgebieden een toenemend beroep op de rechterlijke macht
gedaan,13 met als gevolg dat de rechterlijke macht in zijn algemeenheid zwaarder
wordt belast. Bovendien, zo betoogt het Hoofd ontwikkeling van de Raad voor
de rechtspraak, brengt de huidige economische crisis met zich dat deze enerzijds
voor (nog) meer rechtspraak zorgt en anderzijds leidt tot het beperken van het
budget voor de rechtspraak, met mogelijke negatieve gevolgen voor de economie.14 Het toenemende gebruik van een vage term, zoals het begrip belang is,
in dat licht geen positieve ontwikkeling.
Voorts is het verschijnsel zichtbaar dat het begrip belang een rol vervult in
diverse fiscale maatregelen waarmee de wetgever maatschappelijk ongewenste
verschijnselen wenst te bestrijden. Het begrip belang verwordt daarmee tot (een
onderdeel van) een instrument om politieke en maatschappelijke doelen na te
streven. Denk bijvoorbeeld aan het beloningsbeleid van ondernemingen dat
vanwege de maatschappelijke onvrede en de aandacht van het kabinet heeft
geleid tot het wetsvoorstel excessieve beloningsbestanddelen.15 Dit wetsvoorstel
resulteerde uiteindelijk in de introductie van het vage begrip lucratief belang
in art. 3.92b Wet IB 2001. Ook binnen het dossier van de renteaftrek in de
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zie Van de Streek 2011, blz. 819.
Van Dijck 2006, blz. 1129.
Stevens 2011, blz. 217. Ook indien een belastingplichtige in een procedure ongelijk krijgt is
onduidelijke wetgeving overigens ongewenst.
Zie o.a. NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
Zie Van Dijk 2010, blz. 41-47 die wijst op de wenselijkheid om deze ontwikkeling terug te dringen.
Van Dijk 2012.
Zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 459, nr. 3, blz. 1.
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Nederlandse vennootschapsbelasting speelt het begrip belang een belangrijke
rol. De antimisbruikregelingen die zich richten tegen erosie van de Nederlandse
belastinggrondslag zien immers met name op rentebetalingen aan verbonden
subjecten.16 Om verbondenheid te omschrijven wordt het begrip belang gebruikt.
Weer een ander voorbeeld betreft de invoering van het begrip belang in de
Wet BRV 1971 met ingang van 1 januari 2008 waarmee de wetgever constructies
– die volgens onderzoek op grote schaal werden gebruikt – met zogenoemde
onroerendezaaklichamen17 wenst te bestrijden. Met deze maatregel is volgens
de wetgever niet alleen een budgettaire opbrengst van € 200 miljoen gemoeid,18
maar bovendien past deze maatregel in de trend om ongewenste praktijken in
de vastgoedsector een halt toe te roepen.19
De onduidelijkheid van het begrip belang is naar mijn mening ook relevant in
het licht van de discussies die zien op de ‘fair share’-benadering. Zo constateert
Stevens in het kader van de ‘fair share’-benadering dat de fiscale wetgeving
diverse (afschrikwekkende) voorbeelden kent van open normen die niet de
gewenste rechtseenheid en rechtszekerheid bieden.20 Hoewel Stevens het begrip
belang niet expliciet noemt, is het naar mijn mening niet ondenkbaar dat dit
begrip een van de (afschrikwekkende) voorbeelden betreft waar Stevens op
doelt. In het verlengde van de ‘fair share’-gedachte kan overigens ook op een
andere ontwikkeling worden gewezen, namelijk de wereldwijde publieke verontwaardiging die is ontstaan door de vermeende agressieve fiscale planning
van multinationals. In het OESO-rapport Adressing Base Erosion and Profit Shifting
worden in dit verband enkele fiscale structuren gedetailleerd beschreven.21 Het
komt niet zelden voor dat in deze structuren gebruik wordt gemaakt van een
of meerdere Nederlandse vennootschappen. De effectiviteit van deze structuren
is mede afhankelijk van de vraag of sprake is van een bepaalde mate van verbondenheid tussen de betrokken lichamen. Wil men een multinational in een
concreet geval beschuldigen van agressieve fiscale planning,22 dan dient men
wel te kunnen vaststellen of daadwerkelijk sprake is van verbondenheid.
1.3

PROBLEEMSTELLING

Dit onderzoek richt zich op de volgende probleemstelling:
In hoeverre is het begrip belang in de Nederlandse belastingwetgeving een geschikte norm
om in het concrete geval een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen, gelet
op de functies van de wettelijke bepalingen waarin het begrip belang voorkomt?

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

22

Zie met name art. 10a, 10b en art. 10d Wet VPB 1969.
Met ingang van 1 januari 2014 dient overigens te worden gesproken van onroerendezaakrechtspersonen.
MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 10.
Zie o.a. de brief aan de Tweede Kamer van het Ministerie van Justitie d.d. 3 november 2008 inzake
de aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed, kenmerk 5569679/08, www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/11/03/aanpak-misbruik-en-criminaliteit-rond-vastgoed.html.
Stevens 2011, blz. 218.
OECD (2013), Adressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, blz. 79-80.
Zoals bijvoorbeeld Starbucks, Google en Amazon zijn overkomen.
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Het onderzoek naar de geschiktheid van het begrip belang impliceert dat de
kwaliteit van de norm beoordeeld moet worden. Dit zal geschieden aan de hand
van een toetsingskader gebaseerd op de kwaliteitscriteria voor behoorlijke wetgeving waarin de volgende criteria zijn opgenomen:
1. Rechtszekerheid;
2. Uitvoerbaarheid;
3. Doeltreffendheid;
4. Proportionaliteit.
In het criterium rechtszekerheid liggen naar mijn mening ook andere kwaliteitscriteria zoals duidelijkheid en consistentie besloten. Ik heb ervoor gekozen om
deze criteria niet afzonderlijk te behandelen, aangezien zij via het criterium
rechtszekerheid impliciet al tot het toetsingskader behoren. Ten behoeve van
de toetsing aan de criteria rechtszekerheid en uitvoerbaarheid worden in dit
onderzoek de volgende vragen beantwoord:
– In welke gevallen bedient de wetgever zich van de term ‘belang’ en in hoeverre
is het duidelijk welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang in een concreet geval?
– In hoeverre is het duidelijk hoe de omvang van een belang in een concreet
geval moet worden bepaald?
– Welke invloed heeft de rechtspraak op de invulling van het begrip belang?
Beantwoording van deze drie onderzoeksvragen zal plaatsvinden door middel
van een positiefrechtelijk onderzoek van de relevante wetteksten, de totstandkomingsgeschiedenis en doel en strekking van de regeling waarin het begrip
belang wordt gebruikt en de rechtspraak waarin het begrip belang is ingevuld
door de rechter. Hiertoe zal van alle bekende rechtsfiguren die mogelijk kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang worden onderzocht of zij in het
concrete geval ook daadwerkelijk leiden tot een belang.
In het kader van het criterium van doeltreffendheid wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
– Welke doelstellingen had de wetgever voor ogen met het gebruik van de term
‘belang’ en in hoeverre zijn deze doelstellingen bereikt?
Deze vraag wordt beantwoord door een positiefrechtelijk onderzoek waarin de
wetsgeschiedenis, de literatuur en de rechtspraak centraal staan.
De proportionaliteit van het begrip belang wordt getoetst door een antwoord te
geven op de volgende vraag:
– Leidt het gebruik van het begrip belang in concrete situaties tot overkill of
underkill?23

23.

Met overkill of underkill wordt bedoeld vermijdbare en onwenselijke overinclusiviteit of onderinclusiviteit. Deze definitie is ontleend aan Bijl en Van der Geld 2009, blz. 6-7. Aan dit verschijnsel zal
ik nader aandacht besteden in paragraaf 2.2.4.
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Het antwoord op deze vraag volgt uit een onderzoek naar de situaties die gelet
op de doelstellingen van de wetgever ten onrechte wel of niet als een kwalificerend belang aangemerkt kunnen worden.
Indien blijkt dat het begrip belang geen geschikte norm is dan zal worden
onderzocht of er betere alternatieven zijn.
1.4

R E I K W I J D T E E N A F BA K E N I N G

Het onderwerp van dit onderzoek vormt meteen de eerste afbakening. Alleen
het begrip belang dat wordt gebruikt om de relatie tussen twee rechtssubjecten
aan te geven wordt onderzocht. Aangezien het niet mogelijk is om een belang
in een natuurlijk persoon te hebben, zal de relatie tussen verbonden natuurlijke
personen niet worden behandeld. Wel zal de relatie tussen natuurlijke personen
en lichamen worden onderzocht indien de natuurlijke persoon de houder is
van het belang. Daarnaast ziet dit onderzoek op de heffingswetten waarin het
begrip belang voorkomt, te weten de Wet IB 2001, de Wet VPB 1969, de Wet
DB 1965, de Wet LB 1964 de SW 1956 en de Wet BRV 1971.
Voorts heb ik ervoor gekozen om een onderverdeling te hanteren op basis van
de verschijningsvormen die kunnen worden onderscheiden. Het begrip belang
manifesteert zich binnen de te onderzoeken heffingswetten in een drietal
verschijningsvormen. Allereerst maakt het begrip belang onderdeel uit van het
begrip aanmerkelijk belang. Daarnaast wordt het begrip belang gebruikt om het
verbondenheidsbegrip te definiëren. Ten slotte kan er een restcategorie worden
onderscheiden. Het begrip belang manifesteert zich in diverse wettelijke
bepalingen namelijk ook als een zelfstandig begrip.
Hoewel het equivalent van het begrip belang niet per definitie voorhanden is,
zal ik een rechtsvergelijkend onderzoek uitvoeren waarin ik het gebruik van
het begrip belang in de Nederlandse fiscale wetgeving vergelijk met de manier
waarop in Europeesrechtelijk verband de relatie tussen rechtssubjecten wordt
omschreven in de fiscale regelgeving. De keuze voor het Europese recht is mede
ingegeven door het toenemende belang van het Europese belastingrecht en
het feit dat de Nederlandse fiscale wetgeving in overstemming dient te zijn
met de Europese regelgeving.24
Dit onderzoek richt zich op het gebruik en de invulling van het begrip belang.
Daarbij zal rekening worden gehouden met doel en strekking van de wettelijke
bepalingen waarin dit begrip is opgenomen. De werking van deze bepalingen
zal echter niet in detail worden besproken. Het begrip belang wordt ook wel
bepaalde functies toegedicht zoals een antimisbruikfunctie of een facilitaire
functie. Naar mijn mening is het niet correct om het begrip belang dergelijke
functies toe te kennen, aangezien dit sterk afhankelijk is van de context waarin
het begrip belang wordt gehanteerd. Het begrip belang heeft op zichzelf

24.
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Overigens heeft op het terrein van de directe belastingen nog weinig positieve harmonisatie
binnen de EU plaatsgevonden.
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beschouwd slechts één functie; als zodanig doet het begrip belang niet meer en
niet minder dan het tot uitdrukking brengen van een relatie tussen twee
rechtssubjecten. Het begrip belang kan gelet op zijn eigen functie derhalve naar
believen worden ingezet door de wetgever ter ondersteuning van wettelijke
bepalingen met een specifieke functie. De context waarin het begrip belang
wordt gehanteerd bepaalt of het begrip belang wordt ingezet om misbruik te
bestrijden of om een faciliteit te bieden.
1.5

OPZET

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is een verantwoording
voor het gekozen toetsingskader opgenomen aan de hand waarvan de probleemstelling wordt beantwoord. Tevens wordt het toetsingskader geconcretiseerd en
er wordt een nadere toelichting gegeven op de hiervoor geformuleerde onderzoeksvragen.
Voorafgaand aan de hoofdstukken waarin het positiefrechtelijk onderzoek naar
het begrip belang plaatsvindt, geef ik een overzicht van de rechtsfiguren waarvan
zal worden onderzocht of ze onder het wettelijke begrip belang geschaard kunnen
worden. In dit verband wordt tevens de rechtspraak behandeld waarin de fiscale
rechter een kwalificatie geeft aan de in het overzicht opgenomen rechtsfiguren.
Te denken valt aan de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie als eigen vermogen, de kwalificatie als een gesplitst belang bij een aandeel en aan het begrip
economische eigendom.25
In de hoofdstukken 4 tot en met 6 vindt een positiefrechtelijk onderzoek plaats
naar het begrip belang. Per verschijningsvorm zal worden onderzocht wat de
invulling is van het begrip belang. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het
begrip aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4), het begrip belang als onderdeel van
het verbondenheidsbegrip (hoofdstuk 5) en het zelfstandige begrip belang
(hoofdstuk 6). In deze hoofdstukken wordt aan de hand van de tekst en de systematiek van de wet, de parlementaire geschiedenis, de rechtspraak en de literatuur
onderzocht welke van de in hoofdstuk 3 besproken rechtsfiguren binnen de
definitie van het wettelijke begrip belang vallen. Daarbij zal ook worden gekeken
of het duidelijk is hoe de omvang van een belang moet worden bepaald.
In hoofdstuk 7 is een rechtsvergelijkend onderzoek opgenomen waarin de wijze
waarop relaties tussen rechtssubjecten in Europese fiscale regelgeving tot uitdrukking zijn gebracht wordt vergeleken met het gebruik van het begrip belang
in het Nederlandse belastingrecht.
Hoofdstuk 8 bevat de conclusie van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt het
begrip belang geëvalueerd aan de had van het toetsingskader en er worden
aanbevelingen gedaan aan de hand van de evaluatie.
25.

Het gaat dus niet om de rechtspraak waarin de fiscale rechter een invulling geeft aan het wettelijke
begrip belang maar om de rechtspraak waarin de rechter een kwalificatie geeft aan een van de
te onderzoeken rechtsfiguren en die in de literatuur de vraag oproept of deze kwalificatie doorwerkt
naar het wettelijke begrip belang.
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de literatuur. In het literatuuroverzicht is de volledige vindplaats van de aangehaalde literatuur opgenomen.
Het onderzoek is afgerond op 13 juni 2014.
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Toetsingskader

2.1

INLEIDING

In dit onderzoek wordt getoetst in hoeverre het begrip belang in de Nederlandse
belastingwetgeving een geschikte norm is. Dit brengt met zich dat een evaluatie
moet plaatsvinden van de kwaliteit van het begrip belang. Deze evaluatie dient
te geschieden aan de hand van een toetsingskader aan de hand waarvan deze
beoordeling kan worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk bevat een verantwoording
van het toetsingskader dat ik gebruik om de probleemstelling te beantwoorden.
Hiertoe zullen allereerst de verschillende kwaliteitscriteria die aan wetgeving
kunnen worden gesteld in kaart worden gebracht. Deze criteria, die in verschillende bronnen zijn terug te vinden, vormen het startpunt voor het ontwerp van
het toetsingskader waarmee uiteindelijk de probleemstelling wordt beantwoord.
Aangezien de kwaliteitseisen aan wetgeving in het algemeen worden gesteld,
zal het toetsingskader nader worden geconcretiseerd. Dit is noodzakelijk aangezien dit onderzoek ziet op fiscale wetgeving en meer in het bijzonder op één
specifieke term binnen de fiscale wetgeving. Om de kwaliteitsbeoordeling van
het begrip belang te kunnen uitvoeren aan de hand van het toetsingskader, zal
een aantal nadere onderzoeksvragen worden geformuleerd.
Dit hoofdstuk kent de volgende indeling. In paragraaf 2.2 zal ik de kwaliteitseisen
bespreken die in het algemeen aan wetgeving gesteld worden. In paragraaf 2.3
zal ik het toetsingskader concretiseren en specifieke onderzoeksvragen formuleren die ik zal gebruiken om de probleemstelling te beantwoorden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een conclusie in paragraaf 2.4.
2.2

K WA L I T E I T S E I S E N V O O R B E H O O R L I J K E W E T G E V I N G

2.2.1

Inleiding

In verschillende bronnen zijn eisen terug te vinden die aan behoorlijke (fiscale)
wetgeving worden gesteld. Allereerst kan worden gewezen op de nota Zicht op
wetgeving.26 Daarnaast zijn ook de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 relevant. Voorts heeft de Raad van State enkele kwaliteitseisen geformuleerd die hij
hanteert bij een juridische, wetstechnische en beleidsanalytische toets van
wetgeving.27 Tot slot is in de fiscale literatuur een aantal kwaliteitseisen genoemd
die specifiek betrekking hebben op de fiscale wetgeving. Omdat de eisen in deze

26.
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Beleidsplan, Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nr. 2.
Raad van State 2007, blz. 59 e.v.
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bronnen elkaar grotendeels overlappen zal ik niet per afzonderlijke bron op
alle daarin genoemde eisen ingaan. In plaats daarvan kies ik ervoor om de
groepering en de volgorde van de kwaliteitseisen uit de nota Zicht op wetgeving
als startpunt te nemen en bij ieder van deze eisen in te gaan op hetgeen daarover uit de andere hiervoor genoemde bronnen kan worden afgeleid.28
2.2.2

Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen

In de nota Zicht op wetgeving wordt rechtmatigheid beschouwd als een cruciale
kwaliteitseis voor wetgeving. Het is dan ook de bedoeling dat bij de totstandkoming van wetten recht wordt gedaan aan geschreven en ongeschreven ‘hogere
wetgeving’ zoals het internationale recht en het EU-recht, alsmede de Grondwet
en algemene rechtsbeginselen. Dit vereiste is ook terug te vinden in aanwijzing
18 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992.
Het criterium van rechtmatigheid wordt ook door de Raad van State belangrijk
geacht. In dit verband wordt het volgende opgemerkt:
“De Raad van State toetst de voor advies voorgelegde voorstellen van regelgeving
onder meer aan de Grondwet, het Gemeenschapsrecht, de voor Nederland
geldende verdragen, aan beginselen en kwaliteitseisen van regelgeving en de
Aanwijzingen voor de regelgeving.”29

Uit latere jaarverslagen kan vervolgens worden afgeleid dat de toets aan het
rechtmatigheidsbeginsel onderdeel is van de toets van de juridische kwaliteit
van de wetgeving.30
In de fiscale literatuur komt op diverse plaatsen tot uitdrukking dat ook fiscale
wetgeving in overeenstemming dient te zijn met algemene rechtsbeginselen
zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het rechtvaardigheidsbeginsel. Happé merkt in dit verband op dat het legaliteitsbeginsel
rechtszekerheid voor belastingplichtigen zou moeten bieden aangezien de fiscus
zoveel mogelijk moet handelen volgens van te voren vastgestelde normen.31
Omdat iedere wettelijke bepaling om interpretatie vraagt – met name indien
sprake is van vage en onduidelijke begrippen – en het belastingrecht zeer
gecompliceerd is geworden, wordt afbreuk gedaan aan de rechtszekerheid in
het belastingrecht, aldus Happé.32 Ook Bruijsten noemt het rechtszekerheidsbeginsel als belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van het belastingrecht.33
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Naast de kwaliteitseisen die in de Nota Zicht op Wetgeving en door de Raad van State zijn
genoemd, worden in de literatuur ook nog andere eisen genoemd waaraan fiscale wetgeving
moet voldoen, bijvoorbeeld het draagkrachtbeginsel. Deze eisen zal ik niet behandelen in het
kader van dit onderzoek.
Raad van State 1993, blz. 31.
Raad van State 2007, blz. 63. Vgl. tevens Hoekstra 2006, blz. 462.
Happé 1995, blz. 9.
Happé 1995, blz. 31.
Bruijsten 2002, blz. 715.
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2.2.3

Doeltreffendheid en doelmatigheid

Het vereiste dat wetten doeltreffend moeten zijn, houdt volgens de nota Zicht
op wetgeving in dat ze moeten leiden tot de verwezenlijking van de door de
wetgever beoogde doelstellingen. Met andere woorden, wetten moeten effect
sorteren, effectief zijn. Om te kunnen toetsen of aan dit vereiste is voldaan moet
in ieder geval vastgesteld worden of het doel van (de invoering van) een wettelijke
regeling duidelijk is geformuleerd op zodanige wijze dat achteraf kan worden
getoetst of de betreffende regeling inderdaad effectief is geweest. Voorts moeten
wetten doelmatig zijn, ofwel efficiënt. Er mag dus geen sprake zijn van een
wanverhouding tussen de baten en lasten die uit de wetgeving voortvloeien.
In aanwijzing 9 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 staat dat in dit
verband gelet wordt op (a) de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling
het beoogde doel zal helpen te verwezenlijken, (b) de neveneffecten van een
regeling en (c) de lasten van een regeling voor de overheid enerzijds en burgers,
bedrijven en instellingen anderzijds.
De doeltreffendheid van de wetgeving is ook voor de Raad van State een
belangrijk criterium in het kader van een beleidsanalytische toetsing van wetgeving. De Raad van State toetst in dat verband de aanpak van een gesignaleerd
probleem door na te gaan of de voorgestelde regeling ook werkelijk het gestelde
doel kan bereiken.
In de fiscale literatuur worden doeltreffendheid en doelmatigheid eveneens als
belangrijke toetsingscriteria beschouwd voor fiscale wetgeving. Weliswaar lijken
beide vereisten in de literatuur waarin de kwaliteit van fiscale wetgeving wordt
besproken een minder prominente rol te spelen dan bijvoorbeeld het in de vorige
paragraaf genoemde rechtszekerheidsbeginsel, maar in recente onderzoeken
naar specifieke fiscale regelingen maken deze wel onderdeel uit van het toetsingskader aan de hand waarvan de onderzochte wettelijke regelingen worden
getoetst.34
2.2.4

Subsidiariteit en evenredigheid

Het vereiste van subsidiariteit en evenredigheid ziet op de proportionaliteit van
het overheidsingrijpen. Dit houdt volgens de nota Zicht op wetgeving in dat de
overheid zich terughoudend opstelt en niet nodeloos vergaand ingrijpt in de
samenleving. Waar mogelijk dient het zelfstandige en creatieve vermogen van
burgers en maatschappelijke organisaties de ruimte te krijgen. Uiteraard is het
de overheid toegestaan om randvoorwaarden te scheppen, minimale eisen te
stellen en maatschappelijke processen te ondersteunen door het verzekeren van
institutionele en materiële voorwaarden. Voorts heeft de overheid de taak om
te waken tegen ongewenste en ontoereikende resultaten.
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Zonder volledigheid te beogen kunnen in ieder geval de dissertaties van Bobeldijk uit 2009 en
Hoogeveen uit 2011 worden genoemd als recente voorbeelden.
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Aanwijzing 6 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 stelt dat nieuwe
wetgeving alleen moet worden ingevoerd indien de noodzaak daarvan is komen
vast te staan. In aanwijzing 7 staat vervolgens omschreven dat men eerst dient
te onderzoeken of overheidsinterventie noodzakelijk is of dat de gekozen
doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van zelfregulerend vermogen.
De Raad van State acht het vanuit beleidsanalytisch oogpunt noodzakelijk dat
wordt getoetst of wetgeving wel het juiste instrument is.35 Daarbij staat de
vraag naar het nut en de noodzaak van een wettelijke regeling centraal.36
In de fiscale literatuur is eveneens de nodige aandacht besteed aan de proportionaliteit van fiscale regelgeving. Dit element komt nadrukkelijk naar voren
in het Geschrift van de vereniging voor belastingwetenschap waarin Bijl en
Van der Geld aandacht besteden aan de overkill van fiscale wetgeving.37 Zij
omschrijven overkill in het kader van fiscale wetgeving als: “een te ruime werking
van belastende regels ten opzichte van de doelstelling die de wetgever bij de totstandkoming
van die regels voor ogen had”. Bij underkill is dan sprake van een te beperkte
werking van belastende regels. In dit verband is van belang dat de auteurs met
overkill de situatie voor ogen hebben van (a) vermijdbare en (b) onwenselijke
overinclusiviteit. Van vermijdbare overinclusiviteit is sprake indien deze voor
het bereiken van de doelstelling niet noodzakelijk en dus vermijdbaar is. Van
onwenselijke overinclusiviteit is sprake indien de vermijdbare overinclusiviteit
na afweging van alle voor- en nadelen niet het minst slechte alternatief blijkt
te zijn.38 De auteurs wijzen erop dat vermijdbare en onwenselijke overkill van
fiscale wetgeving moet worden voorkomen en indien daar toch reeds sprake
van is, het opgeruimd moet worden.
2.2.5

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Het vereiste dat wetten uitvoerbaar en handhaafbaar moeten zijn impliceert
dat de belasting van het bestuurlijke en justitiële apparaat zo beperkt mogelijk
moet blijven, aldus de nota Zicht op wetgeving. Hoewel de nota Zicht op wetgeving dit niet expliciet noemt is de consequentie van dit vereiste naar mijn
mening ook dat belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen zo min mogelijk
– in administratieve zin – belast worden. Het voorgaande brengt mijns inziens
met zich dat nauwe samenhang met andere criteria bestaat. Zo gaat de invulling
van dit vereiste gepaard met het vereiste dat wetgeving duidelijk moet zijn (zie
ook paragraaf 2.2.6 hierna) en zekerheid moet bieden. Het gevolg is bovendien
dat een wettelijke regeling daarmee tevens voldoet aan het vereiste van de
doeltreffendheid. In dat geval wordt de rechterlijke macht immers zoveel
mogelijk ontzien en ook de lasten die gepaard gaan met het inschakelen van
de benodigde deskundigheid blijven voor belastingplichtigen beperkt.

35.
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Het voorgaande komt eveneens expliciet tot uitdrukking in de Aanwijzingen
voor de regelgeving 1992. Pas nadat is vastgesteld dat handhaving kan worden
gerealiseerd dient men over te gaan tot het treffen van een regeling, aldus aanwijzing 11. Aanwijzing 13 en 14 schrijven bovendien voor dat bij de keuze voor
een wettelijke regeling de lasten voor burgers, bedrijven en instellingen enerzijds
en voor de overheid anderzijds zo beperkt mogelijk blijven.
De beleidsanalytische toets van de Raad van State behelst tevens een toets naar
het adequate karakter van wetgeving waarbij naleefbaarheid, uitvoerbaarheid
en handhaafbaarheid als belangrijkste criteria gelden. De Raad van State acht
het van groot belang om de partijen die belast zijn met de uitvoering van wetgeving in een vroeg stadium te betrekken.39
Bobeldijk40 wijst er naar mijn mening terecht op dat uitvoerbaarheid van fiscale
regelgeving sterk samenhangt met de eis dat een regeling eenduidig en toegankelijk is (zie ook paragraaf 2.2.6 hierna). Ten aanzien van het gebruik van open
normen in fiscale wetgeving stelt Van den Heuvel dat een duidelijke presentatie
van de norm noodzakelijk is, zodat de belastingrechter aanknopingspunten
heeft om zijn beslissing te kunnen onderbouwen.41 Ook Stevens wijst erop dat
uitvoerbaarheidseisen grenzen stellen aan de toepasbaarheid van open normen
en dat er gevallen zijn waarin duidelijkheid en rechtszekerheid voorrang hebben.42 Deze constateringen illustreren mijns inziens dat ook ten aanzien van de
fiscale regelingen de uitvoerbaarheid een relevant kwaliteitsvereiste is.
2.2.6

Onderlinge afstemming

Er dient ten aanzien van wetgeving sprake te zijn van onderlinge afstemming,
zo schrijft de nota Zicht op wetgeving voor. In dit verband kunnen twee situaties
waarin onderlinge afstemming relevant is worden onderscheiden. Zo kan men
denken aan de situatie waarin regels weliswaar verschillende onderwerpen
omvatten, maar hun effecten wel sterk op elkaar inwerken waardoor de werking
van deze regels mogelijk wordt gefrustreerd. Voorts kan men denken aan de
situatie waarin meerdere regels zijn opgesteld die betrekking hebben op hetzelfde
onderwerp. Het spreekt voor zich dat in dat geval gestreefd zou moeten worden
naar coördinatie, integratie en harmonisatie.
Het vereiste van de onderlinge afstemming komt tot uitdrukking in aanwijzing
47 en 48 van de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. In de toelichting op
aanwijzing 47 is aangegeven dat harmonisatie aandacht verdient indien het
onderwerpen binnen één beleidsterrein betreft. Wanneer het gaat om onderwerpen binnen één regeling dan is de aanwijzing stelliger; harmonisatie is in dat
geval geboden.
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Raad van State 2007, blz. 59.
Bobeldijk 2009, blz. 27.
Van den Heuvel, 2007, blz. 83.
Stevens 2011, blz. 218.
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Het vereiste van de onderlinge afstemming wordt ook gesteld door de Raad
van State wanneer de technische kwaliteit van een wettelijke regeling wordt
beoordeeld in het kader van de wetstechnische toets. In dit verband let men
onder meer op innerlijke consistentie van de regeling.
In de literatuur wordt het principe van de onderlinge afstemming treffend
verwoord door Van der Vlies43 die ten aanzien van het door haar geformuleerde
beginsel van de duidelijke terminologie opmerkt:
“Voor één zaak moeten niet verschillende termen worden gebruikt. De
samenhang van het geheel van regels wordt eveneens bevorderd doordat steeds
voor dezelfde zaken dezelfde termen worden gebruikt.”

Ook andere auteurs achten onderlinge afstemming een relevant criterium bij
het toetsen van de kwaliteit van fiscale regelgeving.44
2.2.7

Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid

Het vereiste dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk moeten zijn houdt
volgens de nota Zicht op wetgeving in dat men duidelijk voor ogen moet hebben
wat de wetgever wenst en wat hij bedoelt met een bepaalde wet. Voor burgers
die met de regels worden geconfronteerd, maar ook voor de partijen die de
regels moeten toepassen moet helder zijn wat is toegestaan en wat niet. In de
nota Zicht op wetgeving wordt vermeld dat dit kwaliteitsvereiste hoge eisen
stelt aan de formulering van de wettelijke bepaling en aan de structuur en
vormgeving van de wet.
Voor wat betreft de vereisten die worden gesteld aan de tekst en vormgeving
van wetgeving is een aantal aanwijzingen te vinden in de Aanwijzingen voor
de regelgeving 1992. Aanwijzing 10 stelt dat moet worden gestreefd naar duidelijkheid en eenvoud van regelingen. Bovendien dient een regeling een bestendig
karakter te hebben. Of een regeling bestendig is kan worden afgeleid uit het
feit dat deze niet frequent hoeft te worden gewijzigd, aldus de toelichting op
aanwijzing 10. Daarnaast moeten bepalingen zo beknopt mogelijk worden geformuleerd (aanwijzing 52) en worden woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald
of onduidelijk is niet gebruikt (aanwijzing 54). Aanwijzing 58, punt 2 schrijft
voor dat dezelfde term niet voor verschillende begrippen wordt gebruikt. Voorts
kan worden gewezen op aanwijzing 121, punt 1 waarin is opgenomen dat termen
die een te weinig bepaalde of een van het spraakgebruik afwijkende betekenis
hebben, worden gedefinieerd.
De Raad van State geeft aan dat in het kader van de wetstechnische toets wordt
gekeken naar de gebruikte terminologie. Daarbij wordt bovendien expliciet
vermeld dat de Aanwijzingen voor de regelgeving een belangrijk kader vormen
bij de wetgevingstechnische beoordeling van de regeling.45
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Van der Vlies 1991, blz. 168.
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In de literatuur wordt de duidelijkheid van een wettelijke regeling als een
belangrijk principe onderkend. Van der Vlies legt daarbij een duidelijk verband
met het rechtszekerheidsbeginsel:
“De terminologische duidelijkheid van een regel is één van de elementaire
voorwaarden om een goede toepassing van de regels te verzekeren. Zij bevordert
de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. (...) De terminologie van [een] regel
moet duidelijk en consequent zijn. Als van het spraakgebruik wordt afgeweken
(wat bij voorkeur niet het geval moet zijn), moet dat worden aangegeven.”

Bobeldijk is van mening dat het hiervoor genoemde criterium van uitvoerbaarheid
46
reeds met zich meebrengt dat een regeling eenduidig en toegankelijk is. De
Kam en Van Herwaarden stellen dat goede belastingwetgeving moet voldoen
aan de vereisten van doorzichtigheid en eenvoud. Regels moeten begrijpelijk en
eenvoudig zijn.47 Bruijsten wijst erop dat de belastingdienst en belastingplichtigen
moeten weten of en waarom ze al dan niet in het gelijk worden gesteld. Dit kan
met name problematisch zijn bij zogenoemde ‘moeilijke gevallen’ waarin sprake
is van een onduidelijke regel of indien een regel geheel ontbreekt.48 Happé signaleert dat het legaliteitsbeginsel onder druk komt te staan door vage en
onduidelijke begrippen. Wettelijke bepalingen schieten tekort met als gevolg
dat burgers niet in staat zijn hun handelingen af te stemmen op voorzienbare
consequenties die men uit de wet kan afleiden.49
2.2.8

Tussenconclusie

Hiervoor heb ik de contouren geschetst van de kwaliteitscriteria voor behoorlijke
wetgeving, waarbij de groepering en volgorde van de eisen zoals opgenomen in
de nota Zicht op wetgeving als uitgangspunt diende.
Het onderzoek naar de geschiktheid van het begrip belang als norm heeft naar
mijn mening vooral een juridische en wetstechnische dimensie. Dit neemt niet
weg dat ook sprake is van een beleidsmatig aspect. Dit houdt verband met de
door de wetgever gemaakte keuze voor het begrip belang.
2.3

C O N C R E T I S E R I N G VA N H E T T O E T S I N G S K A D E R E N
O N D E R Z O E K S V R AG E N

2.3.1

Uitgangspunten

De hiervoor geschetste kwaliteitseisen zijn eisen die in het algemeen aan wetgeving worden gesteld. Dit onderzoek ziet op fiscale wetgeving en meer in het
bijzonder op één specifieke term binnen de fiscale wetgeving. Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden dient het toetsingskader derhalve nader te
worden geconcretiseerd. Voorts dient een aantal nadere onderzoeksvragen te
worden geformuleerd. De omstandigheid dat de wetgever in een groot aantal
46.
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Bobeldijk 2009, blz. 27.
De Kam en Van Herwaarden 1989, blz. 78.
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wettelijke bepalingen consequenties verbindt aan de aanwezigheid en omvang
van een belang en daarmee het gedrag van individuele belastingplichtigen
normeert ten aanzien van de wijze waarop deze relaties met andere subjecten
aangaan, vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast zal rekening
worden gehouden met de kenmerken van het begrip belang. Zoals reeds in het
eerste hoofdstuk is aangegeven vormen de aanwezigheid van twee rechtssubjecten
en de relatie die tussen hen bestaat twee belangrijke kenmerken voor de aanwezigheid een belang. Een ander specifiek kenmerk is de aanwezigheid van
een rechtsfiguur die de relatie belichaamt. Een voorbeeld van een dergelijke
rechtsfiguur is het aandeel dat de relatie tussen een eigen vermogensverschaffer
en een vennootschap belichaamt. Een noodzakelijk vereiste is daarbij dat een
rechtssubject in een bepaalde rechtsverhouding tot de rechtsfiguur staat. Zo moet
men in beginsel eigenaar zijn van een aandeel om als aandeelhouder te worden
aangemerkt. Daarnaast is de koppeling aan een cijfermatig criterium een
wezenskenmerk van het begrip belang.
2.3.2

Het draagkrachtbeginsel

Een belangrijk beginsel bij het toetsen van fiscale wetgeving vormt het draagkrachtbeginsel. Hoewel dit geen algemeen beginsel van behoorlijke wetgeving
betreft, wil ik op deze plaats toch stilstaan bij de vraag of een toetsing aan het
draagkrachtbeginsel moet plaatsvinden bij de beoordeling van de kwaliteit van
het begrip belang in de Nederlandse belastingwetgeving. Dit beginsel bewerkstelligt immers dat een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk plaatsvindt.
Het bepalen van de draagkracht vindt onder meer plaats op basis van een vermogensvergelijking. Deze systematiek brengt dan met zich mee dat positieve
en negatieve inkomsten met elkaar verrekend kunnen worden, ofwel dat een
onbeperkte verliescompensatie moet plaatsvinden.50 Een inbreuk op de mogelijkheid van onbeperkte verliescompensatie is dan ook in strijd met onder meer
het draagkrachtbeginsel.51 In dit verband kan gewezen worden op art. 20a Wet
VPB 1969 waarin een wijziging van het belang in een belastingplichtige leidt
tot een beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening. Het begrip belang
vormt derhalve een onderdeel van een wettelijke regeling waarmee het
draagkrachtbeginsel geweld wordt aangedaan.
Hoewel het voorbeeld van de bestrijding van de handel in verlieslichamen laat
zien dat het begrip belang in bepaalde gevallen wordt ingezet om een inbreuk
te maken op het draagkrachtbeginsel, zal ik het begrip belang niet aan dit
beginsel toetsen. Het draait in dit onderzoek namelijk om het gebruik van één
specifieke term die in een groot aantal wettelijke bepalingen is opgenomen.
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Zie ook Post 2012, paragraaf 3.3.1.1.
Ook ten aanzien van lichamen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting kan het
draagkrachtbeginsel gelden. Zie Stevens 2009-I, blz. 1 die stelt dat de belastingdruk van ondernemingen op grond van het draagkrachtbeginsel kan worden verdeeld omdat ook deze organisaties draagkracht hebben. Overigens wordt de inbreuk op de mogelijkheid van onbeperkte
verliescompensatie ook in strijd geacht met een consequente toepassing van de totaalwinstgedachte. Zie Post 2006, blz. 433.
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Weliswaar dienen fiscale regelingen ook op onderdelen te sporen met het
draagkrachtbeginsel, maar een dergelijke toets dient naar mijn mening primair
plaats te vinden voor de wettelijke regeling als geheel. Het zou immers in het
kader van het draagkrachtbeginsel niets oplossen indien het begrip belang wordt
vervangen door een alternatief begrip.
2.3.3

Verantwoording van de gekozen rubricering

Het wettelijke begrip belang komt in een groot aantal regelingen voor in verschillende heffingswetten. Om te voorkomen dat de behandeling van de regelingen waarin het begrip belang voorkomt ten koste gaat van de leesbaarheid, is
het naar mijn mening van belang om de te bespreken wettelijke regelingen te
rubriceren.
De leesbaarheid van het onderzoek is er mijns inziens het meest bij gediend
indien het door Van der Vlies52 geformuleerde beginsel van de duidelijke terminologie als uitgangspunt wordt gehanteerd. Uit dit beginsel volgt dat voor dezelfde
zaken dezelfde termen moeten worden gebruikt. Ik kies er dan ook voor om de
regelingen waarin het wettelijke begrip belang voorkomt te rubriceren op basis
van de gehanteerde terminologie. Zo kan op de eerste plaats het begrip aanmerkelijk belang worden onderscheiden, waar het begrip belang onderdeel van uitmaakt. Voorts wordt het begrip belang gebruikt om het verbondenheidsbegrip te
definiëren. Naast de wettelijke bepalingen waarin deze begrippen voorkomen
kan er nog een grote groep wettelijke bepalingen worden onderscheiden waarin
het begrip belang voorkomt. Het begrip belang manifesteert zich in deze bepalingen niet als onderdeel van een bredere definitie maar als een zelfstandig begrip.
We dienen ons goed te realiseren dat de gekozen rubricering niets zegt over het
karakter van de wettelijke regelingen. De vraag is immers gerechtvaardigd of
het wenselijk is om gelijkluidende begrippen overal hetzelfde uit te leggen indien
het karakter van de wettelijke regeling waarin het begrip voorkomt steeds verschillend is. In paragraaf 2.3.5 kom ik hier nog op terug. Ook geeft deze rubricering nog geen antwoord op de vraag of binnen dezelfde categorie sprake is van
een consistente invulling van het begrip belang.
2.3.4

Toetsingskader

2.3.4.1 Inleiding
Ten aanzien van het begrip belang hanteer ik gelet op de hiervoor genoemde
uitgangspunten een toetsingskader dat is gebaseerd op de criteria rechtszekerheid, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en proportionaliteit. In dit verband zal
ik ook ingaan op de interdependentie tussen de criteria en de vraag in hoeverre
het gerechtvaardigd is om de criteria als separate toetsingscriteria te hanteren.
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2.3.4.2 Rechtszekerheid
Taalkundig gezien is het begrip belang een vaag begrip. Zoals eerder opgemerkt
signaleert Happé – mijns inziens terecht – dat vage begrippen afbreuk doen
aan de rechtszekerheid voor belastingplichtigen. In het kader van de beantwoording van de probleemstelling dient naar mijn mening het beginsel van rechtszekerheid deel uit te maken van het toetsingskader. Aangezien het in dit
onderzoek draait om het gebruik van één specifieke term die in een groot
aantal wettelijke bepalingen is opgenomen, laat ik een toetsing aan hogere
regelgeving achterwege. Weliswaar dienen wettelijke regelingen ook in hun
onderdelen te sporen met hogere regelgeving, maar een dergelijke toets dient
naar mijn mening primair plaats te vinden voor de wettelijke regeling als
geheel. Dat is voor mij reden om het begrip belang alleen aan het beginsel van
rechtszekerheid te toetsen.
Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat normen zoveel mogelijk van te
voren vastgesteld moeten zijn en duidelijkheid moeten bieden voor belastingplichtigen. De fiscus moet vervolgens handelen in lijn met deze normen, zodat
belastingplichtigen daarop kunnen vertrouwen.53 Het toetsen aan het rechtszekerheidsbeginsel houdt dus in dat de vraag moet worden beantwoord of en in
hoeverre een belastingplichtige bekend kan zijn met de rechtsfiguren die in
een concreet geval een belang kunnen vormen. Voorts moet in het kader van
de toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel de vraag worden beantwoord in
hoeverre een belastingplichtige weet hoe de omvang van het belang moet
worden bepaald.
Wanneer het begrip belang wordt getoetst aan het beginsel van rechtszekerheid,
is het naar mijn mening onontkoombaar dat ook wordt getoetst aan duidelijkheid. Duidelijkheid brengt niet noodzakelijkerwijs rechtszekerheid met zich
mee, maar voor rechtszekerheid is wel duidelijkheid vereist. Een duidelijk
begrip kan er bovendien voor zorgen dat regels op de juiste wijze en in overeenstemming met de doelstellingen van de wetgever worden toegepast door
de uitvoerders.
Zoals reeds is vastgesteld komt het begrip belang in een groot aantal wettelijke
bepalingen voor, zowel direct als indirect. Derhalve is het in het kader van de
rechtszekerheid eveneens van belang om vast te stellen of sprake is van een
consistent begrip en of het bepalen van de omvang van een belang op consistente wijze kan plaatsvinden.
2.3.4.3 Uitvoerbaarheid
Het feit dat de fiscale wetgever in bepaalde wettelijke regelingen het gedrag
van individuele belastingplichtigen tracht te normeren ten aanzien van de
wijze waarop deze relaties met andere subjecten aangaan, brengt naar mijn
mening met zich dat de betreffende regelingen uitvoerbaar moeten zijn. Uitvoerbaarheid impliceert dat de belasting van het bestuurlijke en justitiële
apparaat zo beperkt mogelijk moet blijven, aldus de nota Zicht op wetgeving.
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De capaciteit en deskundigheid van de fiscus spelen in dit verband dan ook een
belangrijke rol. Hoewel de nota Zicht op wetgeving dit niet expliciet noemt, is
de consequentie van dit vereiste naar mijn mening ook dat belastingplichtigen
of inhoudingsplichtigen zo min mogelijk – in administratieve zin – belast worden.54 Hoogeveen merkt op dat in dit verband gedacht kan worden aan administratieve lasten en lasten die gepaard gaan met het inschakelen van de benodigde
deskundigheid.55
Het voorgaande brengt met zich dat wettelijke regelingen eenduidig en toegankelijk moeten zijn.56 Complexe regelingen die het noodzakelijk maken de wettekst en de toelichting daarop grondig te bestuderen maken een regeling
ontoegankelijk en beperken aldus de uitvoerbaarheid. Dit geldt ook voor het
hanteren van bepaalde termen in wettelijke regelingen. Indien de wetgever
gebruik maakt van een specifieke term, is het vanuit het perspectief van de uitvoerbaarheid van de regeling belangrijk dat de inhoud van het gekozen begrip
zelf niet nodeloos complex is. In dit verband is het naar mijn mening niet
bevorderlijk voor de toegankelijkheid indien de wetgever een gekozen begrip
niet meteen tijdens de introductie van een wettelijke regeling invult, maar de
invulling plaatsvindt gedurende de verschillende stadia tijdens de parlementaire
behandeling. Ten slotte mag het gekozen begrip er mijns inziens ook niet toe
leiden dat de regeling in zijn geheel nodeloos complex wordt.
De geschiktheid van het begrip belang hangt dan ook sterk samen met de mate
waarin de uitvoerders in staat zijn een beslissing te nemen over de toepassing
van een dergelijke wettelijke bepaling waarin het begrip belang is opgenomen.
Hetzelfde geldt voor de mate waarin belastingplichtigen in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen over het aangaan van relaties en overeenkomsten
met andere partijen. Alvorens men een bepaald besluit kan nemen, zal immers
mede moeten worden vastgesteld wat de exacte invulling van het begrip belang
is. Ook moet men vaststellen wat de omvang van het belang is. De uitvoerbaarheid
van de betreffende bepaling mag niet worden beperkt als gevolg van het gebruik
van het begrip belang. Gelet op de probleemstelling zal het begrip belang derhalve
tevens worden getoetst aan het vereiste van uitvoerbaarheid.
2.3.4.4 Doeltreffendheid
Om de geschiktheid van het begrip belang te kunnen toetsen acht ik het voorts
noodzakelijk om te onderzoeken of het begrip belang een doeltreffend begrip
is. In dat verband is niet alleen relevant om vast te stellen welke doelstellingen
de wetgever voor ogen had met zijn keuze voor de term belang en de daarbij
behorende ondergrenzen. Ook moet worden gekeken naar de doelstellingen die
de wetgever voor ogen had met de wettelijke regelingen waarin het begrip belang
is opgenomen. Dit betreft dan een beleidsmatige toets.
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2.3.4.5 Proportionaliteit
Ten slotte zal ik het begrip belang toetsen aan het vereiste van proportionaliteit.
In dit verband merk ik het volgende op. Het vaststellen dat overkill c.q.
underkill bestaat zal immers alleen kunnen plaatsvinden voor zover de invulling
van het begrip belang bekend is. Immers, voor zover de invulling van een
regeling niet bekend is, kan ook niet worden vastgesteld of in een concreet
geval de regeling een te ruime c.q. te beperkte werking heeft ten opzichte van
het doel dat de wetgever voor ogen had.
In dit verband zal echter ook beoordeeld moeten worden of de invulling van
het begrip belang in een concreet geval zodanig is dat kan worden getoetst of
de uitwerking van de wettelijke regeling waarin het begrip belang voorkomt,
beantwoordt aan de doelstellingen van de wetgever. De mate waarin het begrip
belang door de wetgever in een concreet geval is ingevuld is ook van invloed
op de toepassing van regels door de uitvoerende macht. De vaagheid van het
begrip belang geeft de uitvoerende macht in beginsel een grote interpretatievrijheid en biedt de mogelijkheid om ook de niet specifiek omschreven situaties
als een belang van een bepaalde omvang aan te merken. Een door de uitvoerende macht ingenomen standpunt zou er – bezien vanuit de oorspronkelijke
bedoeling van de wetgever – mijns inziens niet toe mogen leiden dat de belastingpositie van een individuele belastingplichtige ten onrechte in zijn of haar
nadeel of voordeel uitvalt. De interpretatievrijheid die de uitvoerende macht
heeft ten aanzien van de invulling van het begrip belang wordt derhalve
begrensd door de doelstellingen van de wetgever.57
In het kader van het proportionaliteitsvereiste is ten slotte van belang dat moet
worden beoordeeld of sprake is van een te ruime (of beperkte) werking van
belastende regels ten opzichte van de doelstelling van de wetgever die zowel
vermijdbaar als onwenselijk is.
2.3.4.6 Interdependentie tussen de criteria van het toetsingskader
De criteria die in het toetsingskader worden gehanteerd staan niet op zichzelf
maar houden verband met elkaar. Op deze interdependentie wordt ook gewezen
in de nota Zicht op Wetgeving.58 In dit verband kan erop worden gewezen dat
het vereiste van uitvoerbaarheid nauw samenhangt met het vereiste dat wetgeving duidelijk moet zijn en zekerheid moet bieden. Indien een wettelijke
regeling niet voldoet aan het vereiste van rechtszekerheid, bijvoorbeeld omdat
de invulling van een term niet duidelijk is, maakt dit de regeling ook moeilijk
uitvoerbaar.59 Een slechte beoordeling van het rechtszekerheidsvereiste leidt
dan automatisch tot een slechte beoordeling van het uitvoerbaarheidsvereiste.
In zoverre bestaat er een nauwe samenhang tussen deze twee vereisten. Daar
staat echter tegenover dat een grote mate rechtszekerheid niet zonder meer
leidt tot een even grote mate van uitvoerbaarheid. Zo kan een regeling die zeer
gedetailleerd en complex is wel een grote mate van rechtszekerheid bieden,
57.
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mits men zich de moeite getroost de wettekst en de toelichting daarop grondig
te bestuderen en de benodigde deskundigheid in te schakelen. De betreffende
regeling zal dan echter slecht scoren op uitvoerbaarheid.60 Een grote mate van
rechtszekerheid leidt derhalve niet automatisch tot een grote mate van uitvoerbaarheid. Hoewel dus sprake kan zijn van een bepaalde mate van interdependentie tussen rechtszekerheid en uitvoerbaarheid, is het mijns inziens gerechtvaardigd om het vereiste van uitvoerbaarheid als een apart toetsingscriterium te
gehanteren.61 De vormgeving van een wettelijke regeling in het concrete geval,
bepaalt namelijk mede de mate waarin daadwerkelijk sprake is van onderlinge
samenhang tussen rechtszekerheid en uitvoerbaarheid.
Het doeltreffendheidsvereiste staat in het kader van het onderzoek naar het
begrip belang los van het rechtszekerheidsvereiste en het uitvoerbaarheidsvereiste. Bij de toets of is voldaan aan het doeltreffendheidsvereiste speelt de
doelstelling van de wetgever – anders dan bij voornoemde vereisten – een
wezenlijke rol. Dit roept de vraag op of en in hoeverre sprake is van onderlinge
samenhang tussen de vereisten van doeltreffendheid en proportionaliteit.
Laatstgenoemd vereiste wordt immers ook beoordeeld aan de hand van de
doelstellingen van de wetgever. Naar mijn mening is het desalniettemin
gerechtvaardigd om beide vereisten als separate toetsingscriteria te hanteren.
Er is immers niet per definitie sprake van onderlinge samenhang. Zo wijst bijvoorbeeld Post erop dat de regeling van art. 20a Wet VPB 1969 tot op zekere
hoogte doeltreffend is, maar dat in bepaalde situaties sprake is van een onnodige
vorm van overkill omdat de bepaling haar doel voorbij schiet.62
Kortom, er is weliswaar sprake van een bepaalde mate van interdependentie
tussen de criteria uit het toetsingskader, maar er is geen sprake van een volledige
onderlinge afhankelijkheid. Derhalve is het naar mijn menig gerechtvaardigd
om de criteria als separate toetsingscriteria te hanteren.
2.3.5

Onderzoeksvragen

Teneinde de geschiktheid van het begrip belang als norm te kunnen toetsen aan
de hand van de hiervoor genoemde criteria worden hierna nadere onderzoeksvragen geformuleerd.
De criteria rechtszekerheid (waaronder consistentie en duidelijkheid) en uitvoerbaarheid vertonen in het kader van het begrip belang een grote samenhang. Een
duidelijk omschreven en consistent begrip leidt immers tot een grotere mate
van rechtszekerheid. Ook in het kader van de uitvoerbaarheid van fiscale regel-
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Vergelijk het verschil in niet-aftrekbaarheid onder de (initiële) Oortse kostenaftrekbeperkingen
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geving zijn de belastingdienst en de rechter gebaat bij zoveel mogelijk duidelijkheid. Immers, indien de contouren van het begrip belang voldoende duidelijk
zijn gepresenteerd door de wetgever, dan biedt dit de fiscus en de belastingrechter voldoende aanknopingspunten om een beslissing te kunnen onderbouwen. Omdat het begrip belang een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking
brengt, is het in dit verband in ieder geval van belang te weten welke rechtsfiguren leiden tot de aanwezigheid van een belang. In dit verband wordt in dit
onderzoek de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
– In welke gevallen bedient de wetgever zich van de term ‘belang’ en in hoeverre is het
duidelijk welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang
in een concreet geval?
Niet alleen de aanwezigheid van een belang maar ook de omvang van een
belang bepaalt in een concreet geval welke rechtsgevolgen aan de relatie tussen
twee rechtssubjecten zijn verbonden. Om het begrip belang aan de hiervoor
genoemde criteria te kunnen toetsen dient naar mijn mening ook de volgende
onderzoeksvraag te worden beantwoord.
– In hoeverre is het mogelijk de omvang van een belang in een concreet geval te bepalen?
Beantwoording van deze twee onderzoeksvragen zal plaatsvinden door middel
van een positiefrechtelijk onderzoek naar de inhoud van het begrip belang aan
de hand van wetteksten, wetsgeschiedenis en rechtspraak. Daarnaast zal ook
aan de hand van de literatuur worden onderzocht ten aanzien van welke
rechtsfiguren thans nog onzekerheid bestaat. Aan de hand van dit onderzoek
kan een overzicht worden opgesteld dat een antwoord geeft op deze vragen.
Het antwoord op deze vragen geeft tevens aan of voor wat betreft de criteria
rechtszekerheid, uitvoerbaarheid, consistentie en duidelijkheid het begrip
belang een geschikte norm is.
Gelet op de specifieke kenmerken van het begrip belang speelt ook de fiscale
rechtspraak waarin de rechter bepaalde kwalificaties geeft aan rechtsbetrekkingen tussen rechtssubjecten en aan rechtsverhoudingen tot rechtsfiguren
een belangrijke rol. Derhalve zal ook de volgende onderzoeksvraag worden
beantwoord.
– Hoe vult de rechter het wettelijke begrip belang in?
Deze vraag zal worden beantwoord door de rechtspraak in kaart te brengen
waarin het wettelijke begrip nader wordt ingevuld. Ook zal de rechtspraak
worden besproken waarin de rechter een kwalificatie geeft aan de rechtsfiguren
waarvan zal worden onderzocht of deze kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang.
Om de doeltreffendheid van het begrip belang te toetsen dient de volgende
onderzoeksvraag te worden beantwoord.
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– Welke doelstellingen had de wetgever voor ogen met het gebruik van de term ‘belang’ en
in hoeverre zijn deze doelstellingen bereikt?
Deze vraag zal worden beantwoord door een positiefrechtelijk onderzoek van
de totstandkomingsgeschiedenis van de wettelijke bepalingen waarin het begrip
belang is opgenomen. Daarnaast zal aan de hand van de literatuur en de rechtspraak worden onderzocht in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt.
De beantwoording van de voorgaande vier vragen biedt tevens de mogelijkheid
om de proportionaliteit van het begrip belang te toetsen. In dit verband zal de
volgende vraag worden beantwoord:
– In hoeverre is er ten aanzien van het begrip belang sprake van overkill of underkill? Met
andere woorden, welke situaties worden, gezien de doelstellingen van de wetgever, ten
onrechte wel of niet als een kwalificerend belang aangemerkt?
Voor het antwoord op deze vraag zal het overzicht op basis waarvan de eerste
twee vragen zijn beantwoord als uitgangspunt dienen. Daarbij dient op voorhand
te worden aangetekend dat de mate van duidelijkheid mede bepaalt in hoeverre
een bevredigend antwoord op deze vraag kan worden gegeven. Immers, hoe
minder duidelijk een begrip is omschreven, hoe moeilijker bepaald kan worden
of sprake is van vermijdbare en onwenselijke overinclusiviteit. Indien sprake is
van een vage norm, dan is niet duidelijk welke situaties ten onrechte wel of niet
leiden tot de aanwezigheid van een belang met een bepaalde omvang.
2.3.6

Enkele aanvullende opmerkingen over de invulling van de term
belang

2.3.6.1 Algemeen
Dit onderzoek richt zich op de invulling van het begrip belang in de Nederlandse
belastingwetgeving. In het kader van een adequate beantwoording van de
onderzoeksvragen dient met een drietal aspecten rekening te worden gehouden.
Op de eerste plaats speelt de (on)wenselijkheid om woordelijk gelijkluidende
begrippen overal hetzelfde uit te leggen een belangrijke rol. Daarnaast vormt
het verschijnsel van de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten
een belangrijk aspect. Ten slotte is het van belang te kijken naar het gebruik
van open normen in het belastingrecht.
2.3.6.2

De (on)wenselijkheid om woordelijk gelijkluidende begrippen overal hetzelfde uit
te leggen
De term belang is geen begrip dat heel specifiek als een rechtsterm is te herkennen. Het begrip functioneert los van het fiscale recht ook in de gewone
omgangstaal. Zo wordt het begrip belang in de Van Dale omschreven als ‘iets dat
iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is’. Bij de uitleg van
het begrip belang in het Nederlandse belastingrecht is de betekenis die het
gewone spraakgebruik aan dit begrip geeft van minder groot gewicht dan de
betekenis die de fiscale wetgever aan dit begrip heeft willen geven. Gelet op het
grote aantal regelingen in de Nederlandse belastingwetgeving waarin het begrip
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belang voorkomt is de vraag gerechtvaardigd of het begrip belang overal op
dezelfde consistente wijze moet worden uitgelegd. Deze vraag lijkt in beginsel
ontkennend te moeten worden beantwoord. Zo komt het begrip belang voor
in verschillende heffingswetten die ieder hun eigen karakter hebben. Daarnaast
kan de uitleg van het begrip belang afhankelijk zijn van doel en strekking van
de concrete wettelijke bepaling waarin het voorkomt. Zo ligt het voor de hand
om ingeval van een bepaling met een antimisbruikkarakter een materiële en
ruime benadering te hanteren bij de invulling van het begrip belang.63 Gelet
op het voorgaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het niet wenselijk is
om het begrip belang overal hetzelfde uit te leggen. Zuidgeest veronderstelt
echter dat het begrip belang wel hetzelfde moet worden uitgelegd, in ieder
geval waar het een antiontgaansfunctie heeft. In het kader van de vergelijking
met andere disciplines en rechtsgebieden en de beoordeling van enkele
rechtstheoretische aspecten, verwijst hij bij zijn bespreking van bijvoorbeeld
het zelfstandige begrip belang in art. 20a en art. 28 Wet VPB 1969 naar het
begrip belang in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969. Een aparte vergelijking en
beoordeling vindt derhalve niet plaats.64 Hij merkt ook expliciet op dat met
het begrip belang in art. 20a Wet VPB 1969 precies hetzelfde wordt bedoeld als
met het begrip belang in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.65 Overigens geeft
Zuidgeest wel diverse malen aan – mijns inziens terecht – dat dit niet wenselijk
is.
De onwenselijkheid om het begrip belang overal hetzelfde uit te leggen is
echter gebaseerd op het karakter van de wettelijke regelingen en botst naar
mijn mening met andere kwaliteitseisen van behoorlijke wetgeving. Op basis
van het beginsel van duidelijke terminologie, zoals geformuleerd door Van der
Vlies, moeten voor dezelfde zaken dezelfde termen worden gebruikt.66 Ook in
de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 58, punt 2) wordt aangegeven
dat dezelfde term niet voor verschillende begrippen wordt gebruikt.67 In dit
verband is in de toelichting aangegeven dat vooral binnen één regeling deze
aanwijzing in acht genomen dient te worden. Voorts dient rekening te worden
gehouden met het beginsel van onderlinge afstemming dat moet worden
gehanteerd om de kwaliteit van de fiscale regelgeving te waarborgen.
Kortom, bezien vanuit het karakter van de wettelijke regeling in het concrete
geval, lijkt het op het eerste gezicht niet wenselijk om het begrip belang overal
hetzelfde uit te leggen, maar gelet op de kwaliteitseisen van behoorlijke wetgeving is dit wel degelijk wenselijk voor de belastingplichtigen die met deze
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Vgl. Zuidgeest 2008, blz. 196 die het logisch vindt dat als het begrip belang een antiontgaansfunctie heeft gedeeltelijke belangen bij aandelen zoals bijvoorbeeld opties ook zouden moeten
meetellen.
Zuidgeest 2008, blz. 245. en blz. 253.
Zuidgeest 2008, blz. 246.
Van der Vlies 1991, blz. 168. Zie ook De Groot 1996, blz. 157-158 die erop wijst dat hoewel de
betekenis van een term primair wordt beïnvloed door de concrete regeling waarin deze term
functioneert, bij het vertalen van de term in de terminologie van een ander rechtssysteem ervan
worden uitgegaan dat die term telkens in dezelfde betekenis wordt gebruikt, tenzij het tegendeel
blijkt.
Aanwijzing 58, punt 2.
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wetgeving worden geconfronteerd. In het kader van de beantwoording van de
onderzoeksvragen, is het naar mijn mening noodzakelijk om te achterhalen of
sprake is van een normspecifiek begrip. In het kader van het proportionaliteitsvereiste dient vervolgens te worden vastgesteld of een normspecifieke uitleg in
lijn is met dit vereiste.
2.3.6.3

De (on)wenselijkheid van een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de
feiten
In het fiscale recht geldt als praktisch uitgangspunt dat de civielrechtelijke
kwalificatie van begrippen en feitelijke omstandigheden als vertrekpunt dient
voor de kwalificatie van de begrippen en omstandigheden in het fiscale recht.
Dit heeft in beginsel ook te gelden voor het wettelijke begrip belang. In HR 15
december 1999, nr. 33 830, BNB 2000/126 heeft de Hoge Raad echter de volgende
rechtsregel geformuleerd:
“Voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie, met als consequentie
daarvan andere fiscale gevolgen dan de contracterende partijen op grond van
de gekozen civielrechtelijke vorm verwachtten, en daardoor veelal een hogere
of lagere belastingheffing, kan plaats zijn indien de aan de gekozen rechtsvorm
verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien het economische
resultaat ervan en gelet op de strekking van de belastingwet.”68

Bij het adequaat beantwoorden van de hiervoor geformuleerde onderzoeksvragen
is het naar mijn mening niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk dat
rekening wordt gehouden met het verschijnsel van een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten. Zo kan bijvoorbeeld niet worden uitgesloten
dat als gevolg van een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten,
het verschijnsel van de economische eigendom van aandelen in een concreet
geval leidt tot de aanwezigheid van een belang.
2.3.6.4 Het gebruik van open normen
In het kader van het onderzoek naar het begrip belang is het ten slotte van
belang om in te gaan op het gebruik van open normen. Een open norm kan
worden omschreven als een vorm van wetgeving, waarbij de wetgever geen
gedetailleerde normstelling hanteert, maar een normstelling die ruimte biedt
om de invulling over te laten aan de rechter.69 De wetgever heeft ook ten aanzien
van het begrip belang expliciet aangegeven dat sprake is van een open norm
waarvan de invulling moet plaatsvinden door de praktijk en de rechtspraak.70
Taalkundig gezien biedt het begrip belang inderdaad de mogelijkheid om als
open norm te fungeren. Het is immers een vaag begrip. Daarnaast is het begrip
belang niet heel specifiek als een rechtsterm te herkennen, aangezien het los
van het (fiscale) recht ook in de gewone omgangstaal functioneert. Een

68.

69.
70.

Men zie goed dat een dergelijke zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van de feiten alleen
voor het fiscale recht geldt. Het civiele recht is niet gebonden een zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalifciatie.
Zie Langereis 1999, blz. 243.
Zie in het kader van het verbondenheidsbegrip NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz.
9-10 en in het kader van het begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971; NnavV, Kamerstukken II 2007/08,
31 206, nr. 6, blz. 14.
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beschouwing over open normen en de voors en tegens is dan ook wenselijk in
het kader van een onderzoek naar het begrip belang.
Het gebruik van open normen in de fiscale wetgeving is diverse malen in de
literatuur aan de orde geweest.71 Zoals Langereis terecht heeft opgemerkt bestaat
er echter geen overeenstemming over het gebruik van open normen. Voorstanders wijzen op een aantal positieve aspecten ervan. Zo wordt gewezen op de
flexibiliteit van het rechtsstelsel omdat de tussenkomst van de wetgever achterwege kan blijven bij aanpassingen aan gewijzigde rechtsopvattingen,
omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit leidt tot meer efficiency omdat het niet nodig is de wet steeds aan te passen. Aangezien open
normen gedurende langere tijd gelden leidt dit bovendien tot een toenemende
voorspelbaarheid van het recht en een grotere rechtszekerheid voor belastingplichtigen. Daarnaast leiden open normen in de fiscale wetgeving ertoe dat het
fiscale systeem minder gevoelig is voor misbruik dat niet kan worden bestreden
met het leerstuk van fraus legis. Bij gedetailleerde wetgeving zal fraus legis
immers in beginsel geen toepassing kunnen vinden.72 Ten slotte wordt gewezen
op de werkbesparing voor de overheid.
Tegenstanders van open normen wijzen er echter op dat deze ook gepaard gaan
met nadelen. Zo leidt het gebruik van open normen tot rechtsonzekerheid
omdat belastingplichtigen meer genoodzaakt zijn te procederen en vanuit
kostenoogpunt zich sneller bij een standpunt van de belastingdienst zullen
neerleggen.73 Daarnaast is erop gewezen dat de rechtsgevolgen van een open
norm onvoorspelbaar zijn en dat belastingplichtigen die overeenkomstig eerdere
jurisprudentie hebben gehandeld onvoldoende rechtszekerheid wordt geboden.
Ook vindt men het bezwaarlijk dat rechters bij hun rechtsvormende taak in
het diepe worden gegooid en dat de open norm in de prakijk feitelijk wordt
ingevuld door de belastingdienst. Meer principieel wordt gewezen op een gebrek
aan kennis over rechtvaardigheid en strijd met de scheiding van de machten.74
De voor- en nadelen van open normen lijken innerlijk tegenstrijdig waar het
de rechtszekerheid en voorspelbaarheid betreft. Deze schijnbare tegenstelling
is echter te verklaren indien men bedenkt dat de grotere rechtszekerheid en
voorspelbaarheid geleidelijk ontstaat na verloop van tijd. Hoe langer de open
norm wordt gehanteerd, hoe groter de rechtszekerheid. Op het moment dat
de open norm wordt geïntroduceerd is de rechtszekerheid echter nog beperkt,
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Zie o.a. Geppaart 1965, blz. 122, Langereis 1999, blz. 243-248, Meussen 2002, blz. 603, Stevens
2007, blz. 1090, Van den Heuvel 2007, blz. 79-82, Van Lint 2012 blz. 151 en Berkhout 2012, blz.
723.
Zie Langereis 1999 , blz. 247 en Van den Heuvel 2007, blz. 80. Dit neemt overigens niet weg dat
fraus legis ook bij gedetailleerde wetgeving nog steeds kan worden toegepast. Zie bijvoorbeeld
HR 11 juli 2008, nr. 43 376, BNB 2008/266 waarin de Hoge Raad de regeling van art. 10a Wet VPB
1969 toetst aan fraus legis, alsmede HR 23 mei 2014, nr. 13/00215, NTFR 2014/1487 inzake de toepassing van art. 15e Wet VPB 1969 (oud), de voorloper van art. 12a Wet VPB 1969.
Van den Heuvel 2007, blz. 81.
Geppaart 1965, blz. 122.
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aangezien de invulling van de norm door de praktijk en de rechtspraak nog niet
heeft kunnen plaatsvinden.75
Naar mijn mening valt er zeker iets te zeggen voor het gebruik van open normen.
Gedetailleerde wetgeving is niet per definitie betere wetgeving.76 Een open norm
zou naar mijn mening echter wel geflankeerd moeten worden door een kader
van duidelijk geformuleerde richtlijnen en beginselen.77 Dit kader kan gebruikt
worden om in een concreet geval invulling te geven aan de norm. Art. 104 GW
bepaalt immers dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een
wet. Het gebruik van een open norm houdt echter in dat de invulling van de
wetgeving wordt gedelegeerd aan de rechterlijke macht. Zoals Stevens aangeeft
is het staatsrechtelijk ongewenst indien de uitvoerder en de rechter moeten
beslissen wat in het concrete geval met de wettekst bedoeld zal zijn.78 Stevens
stelt in zijn pleidooi voor open normen naar mijn mening dan ook zeer terecht
dat de wet kaders moet bieden en dat er duidelijkheid moet zijn over het
gehanteerde toetsingskader. Ook Post pleit naar mijn mening terecht voor goede
richtsnoeren tijdens het wetgevingsproces omtrent de uitleg van de gebruikte
normstelling.79 De concretisering van de norm dient in overleg met de (vertegenwoordigers van de) ondertoezichtgestelden te worden vormgegeven. Niet voor
niets worden open normen ook wel gezien als principle based regelgeving.80 Om
regelgeving op principes te kunnen baseren teneinde richting te kunnen geven,
dient dus op voorhand duidelijk te zijn om welke principes het gaat. Indien de
norm tijdens de parlementaire behandeling op een duidelijke manier wordt
toegelicht en voldoende aanknopingspunten worden geboden voor de rechter,
kan de rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid van de norm tot op zekere
hoogte worden beperkt op het moment dat de norm wordt geïntroduceerd.81
Overigens is in dit verband wel van belang dat de aanknopingspunten duidelijk
zijn. Indien de wetsgeschiedenis zelf ook onvoldoende duidelijk is, komt dit niet
ten goede aan de rechtszekerheid.82
2.4

S A M E N VAT T I N G E N C O N C L U S I E

In dit hoofdstuk is het toetsingskader opgesteld dat zal dienen als uitgangspunt
voor dit onderzoek. Daaraan voorafgaand is het toetsingskader besproken
waarlangs fiscale wetgeving kan worden geëvalueerd. Dit toetsingsschema is
nader geoperationaliseerd en toegespitst op de evaluatie van het begrip belang
door het stellen van concrete vragen. Deze vragen worden gebruikt bij de

75.
76.
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80.
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Vgl. Geppaart 1965, blz. 122 die erop wijst dat er een grote mate van rechtsonzekerheid heerst
voordat een uitgebreide rechtspraak is ontwikkeld.
Zie bijvoorbeeld de nieuwe eigenwoningregeling van art. 3.119a Wet IB 2001 die met ingang van
1 januari 2013 van toepassing is. Vgl. Klinkert-Cino 2013, blz. 3-21.
Vgl. Zuidgeest 2008, blz. 344, die stelt dat een onduidelijk begrip belang gerechtvaardigd is, maar
dat het begrip thans te onduidelijk is.
Stevens 2007, blz. 1090.
Post 2012, onderdeel 7.4.1.
Vgl. Berkhout 2012, blz. 723.
Vgl. Van den Heuvel 2007, blz. 83. Zie ook Popelier 1997, blz. 539-540.
Vgl. Ganzeveld 2010, blz. 2485 die bij een drietal open normen in de inkomstenbelasting constateert
dat de wetsgeschiedenis tekort schiet bij het bieden van duidelijke kaders. Zie ook Van Dijck 2006,
blz. 1129.
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beantwoording van de vraag in hoeverre het begrip belang een geschikte norm
is om een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen die
plaatsvindt in de volgende hoofdstukken.
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3

Elementen van een kwalificerend belang

3.1

INLEIDING

Om in een concreet geval te bepalen of sprake is van een kwalificerend belang
dient op de eerste plaats bekend te zijn welke rechtsverhoudingen kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang. Daarnaast dient in veel gevallen ook bekend
te zijn op welke wijze de omvang van het belang moet worden bepaald. In vrijwel
alle bepalingen waarin het begrip belang voorkomt is namelijk een cijfermatig
criterium opgenomen. Dit criterium is uitgedrukt in een breuk of een percentage.
De teller en de noemer van deze breuk worden gevormd door de rechtsfiguren
die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Het doel van dit hoofdstuk
is om de elementen van een kwalificerend belang in kaart te brengen. Dit zal
plaatsvinden door in kaart te brengen welke rechtsfiguren zouden kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang en op welke mogelijke manieren de omvang
van een belang kan worden bepaald. Dit hoofdstuk vormt daarmee de opmaat
voor het positiefrechtelijke onderzoek naar het wettelijke begrip belang.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.2 worden de rechtsverhoudingen in kaart gebracht die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
In dit verband zal ook de fiscale rechtspraak worden behandeld waarin de
betreffende rechtsverhoudingen in fiscaalrechtelijke zin worden geduid. Te
denken valt aan de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie als eigen vermogen,
de kwalificatie als een gesplitst belang bij een aandeel en het begrip economische
eigendom. Vervolgens zal in paragraaf 3.3 worden ingegaan op de aspecten die
een rol spelen bij het bepalen van de omvang van een belang. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting en een overzicht van de belangrijkste
conclusies in paragraaf 3.4.
3.2

RECHTSVERHOUDINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT DE
A A N W E Z I G H E I D VA N E E N B E L A N G

3.2.1

Inleiding

Bij het in kaart brengen van de rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang wordt als praktisch uitgangspunt gehanteerd dat
een aandeel in een vennootschap per definitie leidt tot de aanwezigheid van een
belang. Naar mijn mening is dit tot op zekere hoogte een aanvaardbaar uitgangspunt aangezien hiervoor binnen iedere verschijningsvorm van het begrip belang
duidelijke aanwijzingen gevonden kunnen worden. Zo blijkt dit onomstotelijk
uit de omschrijving van het aanmerkelijkbelangbegrip in art. 4.6 Wet IB 2001.

Elementen van een kwalificerend belang

47

Ook in de toelichting op het verbondenheidsbegrip kan worden teruggevonden
dat in ieder geval aandelen in een vennootschap kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.83 Ten slotte kan ook ten aanzien van het zelfstandige
begrip belang bij diverse regelingen worden vastgesteld dat in ieder geval
aandelen onder dit begrip worden geschaard. Wel dient in dit verband te worden
opgemerkt dat aandelen van een bepaalde soort niet per definitie tot de aanwezigheid van een belang leiden, bijvoorbeeld ingeval van cumulatief preferente
aandelen. Zo heeft de wetgever in het kader van art. 4, derde lid Wet BRV 1971
aangegeven dat dergelijke aandelen geen enkel belang vertegenwoordigen.84
Hetzelfde heeft mijns inziens te gelden voor winstrechtloze aandelen.
Aangezien aandelen een complex van verschillende rechten en verplichtingen
belichamen, is het mijns inziens logisch om te veronderstellen dat dit complex
van rechten en verplichtingen in alle gevallen leidt tot de aanwezigheid van
een belang. In het vervolg van dit onderzoek zal ik dan ook uitgaan van deze
veronderstelling. Indien een rechtsfiguur, niet zijnde een aandeel, bepaalde
kenmerken heeft die op een of meerdere vlakken overeenkomsten vertonen
met het complex van rechten en verplichtingen dat is belichaamd in een aandeel, dan bestaat de mogelijkheid dat een dergelijk rechtsfiguur ook leidt tot
de aanwezigheid van een belang. Hierna worden deze rechtsverhoudingen in
kaart gebracht.
3.2.2

Het verstrekken van eigen vermogen

3.2.2.1 Inleiding
Van het verstrekken van eigen vermogen aan een lichaam is sprake indien het
verstrekte vermogen gaat behoren tot het voor de schulden van het lichaam
aansprakelijke en in het risico van het bedrijf delende vermogen.85 Kenmerkend
is dat het vermogen niet opeisbaar is in geval van tussentijds faillissement,
surséance van betaling of liquidatie van het lichaam. Daarmee vormt het als
het ware garantievermogen voor al dan niet achtergestelde crediteuren. Het
verstrekken van eigen vermogen aan een lichaam gaat in beginsel gepaard met
de toekenning van een bewijs daarvan aan de verstrekker van het eigen vermogen. De vorm van dit bewijs hangt af van de rechtsvorm van het lichaam. Zo
wordt ingeval van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal
een aandeel uitgereikt, terwijl bijvoorbeeld een fonds voor gemene rekening
bewijzen van deelgerechtigdheid toekent en een coöperatie lidmaatschapsrechten kent.
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MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
Zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 43 waarin de wetgever aangeeft dat de gewone
aandelen het volledige belang vertegenwoordigen en cumulatief preferente aandelen in economische zin gelijk te stellen zijn met een lening. Overigens zou men in het kader van deze
bepaling nog een theoretische discussie kunnen voeren over de vraag of cumulatief preferente
aandelen an sich wel leiden tot de aanwezigheid van een belang, doch met een een omvang van
nul procent, of dat dergelijke aandelen überhaupt niet leiden tot de aanwezigheid van een belang,
zodat het kwantificeringsvraagstuk niet meer relevant is.
Deze definitie die door de Hoge Raad is gegeven in HR 18 oktober 1950, B 8843 in het kader van
de definitie van kapitaalverstrekking aan coöperaties wordt geacht ook te gelden indien eigen
vermogen wordt verstrekt aan andere lichamen. Zie o.a. Arts 1997, blz. 136.
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Voor fiscale doeleinden kan een rechtshandeling tussen twee rechtssubjecten
die naar civielrechtelijke maatstaven geen eigen vermogensverschaffing inhoudt,
toch als de verstrekking van eigen vermogen worden aangemerkt. Anders dan
bij het verstrekken van eigen vermogen in civielrechtelijke zin wordt er in dat
geval geen bewijs toegekend aan de verschaffer van het eigen vermogen.
3.2.2.2 Aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
Het aandeel is een vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW. In het BW wordt
een aandeel omschreven als het gedeelte, waarin het maatschappelijk kapitaal
van een vennootschap bij de statuten is verdeeld.· Aan een aandeel is een aantal
specifieke rechten verbonden. Zo heeft de aandeelhouder in beginsel het recht
om ten minste één stem per aandeel uit te brengen. Met de inwerkingtreding
van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht86 en de Invoeringswet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht87 is dit vereiste echter in belangrijke
mate afgezwakt. Het is met ingang 1 oktober 2012 namelijk ook mogelijk om
stemrechtloze aandelen uit te geven. Daarbij geldt als voorwaarde dat dergelijke
aandelen niet uitgesloten kunnen worden van deling in de winst of de reserves
van de vennootschap. Aan een aandeel is tevens vergaderrecht verbonden. Voorts
is de aandeelhouder gerechtigd tot een vergoeding welke afhankelijk is van de
winst van de vennootschap en tot het liquidatiesaldo. De aandeelhouder is
daarmee achtergesteld ten opzichte van de verschaffers van vreemd vermogen.
Overigens geldt ook ten aanzien van deze rechten dat het thans mogelijk is om
deze in belangrijke mate in te perken. Zo kan men aandelen uitgeven zonder
winstrechten of gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo. Deze aandelen dienen
dan wel stemrechten te hebben.
Het is ook mogelijk dat een vereniging een in aandelen verdeeld kapitaal heeft.
Een onderlinge waarborgmaatschappij die een species is van het genus vereniging,
kan immers een in aandelen verdeeld kapitaal hebben, zo volgt uit art. 2:62c
BW. Uit de Toelichting op de kapitaalsbelasting88 bleek dat voor fiscale doeleinden
ook een ‘gewone’ vereniging een in aandelen verdeeld kapitaal kan hebben.
Hierin werd namelijk het volgende opgemerkt:
“Voor de vraag of een vereniging, en met name een coöperatieve vereniging een
in aandelen verdeeld kapitaal heeft, dient tot richtsnoer te worden genomen
het arrest van de HR van 6 mei 1925, PW 11 978. Dat wil zeggen dat het deelgenootschap moet berusten op de deelneming in het kapitaal. Dit zal het geval
zijn, indien het een vereniging betreft, waarvan de aandelen los staan van het
lidmaatschap of te zamen met het lidmaatschap zonder toestemming overdraagbaar zijn. Bij deze verenigingen is het persoonlijke karakter van het lidmaatschap
op de achtergrond geraakt en staat het deelgenootschap in het vermogen voorop.”

86.

87.

88.

Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Staatsblad 2012, 299.
Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging
en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Staatsblad
2012, 300.
Onderdeel c, par. 2, besluit van 16 december 1971, nr. B71/23 037, RBR06.
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3.2.2.3 Aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
Voor fiscale doeleinden kan er ook sprake zijn van een aandeel in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Zo is in art. 2, derde lid, onderdeel f AWR
1959 opgenomen dat ook een participatie in een open cv voor fiscale doeleinden
als aandeel wordt aangemerkt. Daarnaast is de zinsnede “en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld” opgenomen in de Wet
VPB 1969. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de burgerlijke maatschap op
aandelen, welke is onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting.89
Ook de Wet BRV 1971 zien we dat het begrip aandeel een ruime definitie kent.
Op grond van art. 4, tiende lid Wet BRV 1971, juncto art. 2, zevende lid Wet BRV
1971 kunnen ook verenigingen en doelvermogens als lichamen met een in
aandelen verdeeld kapitaal worden aangemerkt. Bovendien volgt uit HR
15 oktober 2004, nr. 38 879, BNB 2005/52 dat ook vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid een in aandelen verdeeld kapitaal kunnen hebben. Het
feit dat deze vennootschappen zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting is in dat geval niet relevant.90
3.2.2.4 Bewijzen van deelgerechtigheid in een fonds voor gemene rekening
Een fonds voor gemene rekening is een fiscaalrechtelijke figuur, die in het
leven is geroepen om beleggingsfondsen in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken.91 Een bewijs van deelgerechtigdheid is de belichaming van
de overeenkomst die iedere individuele belegger sluit met de beheerder en de
bewaarder van het fonds. Anders dan bij een personenvennootschap contracteren de beleggers doorgaans niet met elkaar.92 Het is derhalve mogelijk dat
iedere overeenkomst andere voorwaarden kent. De bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden overgedragen, hetzij aan het fonds zelf of aan anderen.93 Bewijzen van deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening
hebben anders dan aandelen geen nominale waarde.
De fiscale wetgever beschouwt de band tussen de houder van een bewijs van
deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening van gelijke aard als de
band tussen een aandeelhouder en een naamloze vennootschap, zo kan uit de
totstandkomingsgeschiedenis van de Wet VPB 1969 worden afgeleid.94 Ook voor
de toepassing van art. 4 Wet BRV 1971 gold tot 1 januari 2014 dat een fonds voor

89.
90.

91.
92.
93.

94.
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MvT, Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3, blz. 17 l.k.
Aangezien de wetgever het onwenselijk vond dat vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
als lichaam in de zin van art. 4 Wet BRV 1971 konden worden aangemerkt, wordt per 1 januari
2014 aangesloten bij het hebben van rechtspersoonlijkheid.
Tweede NvW, Kamerstukken II 1967/68, 6000, nr. 17, blz. 7.
Zie nader Vermeulen 2009, blz. 7 e.v.
Afhankelijk van hoe deze verhandelbaarheid is vormgegeven kwalificeert een fonds voor gemene
rekening als ‘open’ of ‘besloten’ voor de heffing van vennootschapsbelasting. Zie art. 2, tweede
lid Wet VPB 1969 en het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870, Stcrt. 2007, 15.
Zie Nadere MvA, Kamerstukken II 1968/69, 6000, nr. 22, blz. 32 waarin de wetgever ingaat op de
vraag of registerparticipaties gelijk te stellen zijn met bewijzen van deelgerechtigdheid. De
wetgever maakt de vergelijking met de rechtsbetrekking tussen een aandeelhouder en de vennootschap die ook op twee manieren kan worden belichaamd, namelijk door middel van een
aandeelbewijs en door middel van een inschrijving in een aandelenregister. In beide gevallen
is dan sprake van een aandeel.

Hoofdstuk 3

gemene rekening als een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal kon
worden aangemerkt.
3.2.2.5 Lidmaatschapsrechten
Ingeval van een coöperatie of een vereniging wordt gesproken van lidmaatschapsrechten. Het lidmaatschapsrecht van een coöperatie belichaamt de gerechtigdheid
tot het vermogen van de coöperatie. In de statuten van de coöperatie kan overigens bepaald worden dat de leden van de coöperatie niet gerechtigd zijn tot het
vermogen van de coöperatie.
Anders dan bij een coöperatie geldt dat de verdeling van de winst onder de leden
van een vereniging is verboden, zo volgt uit art. 2:26, derde lid BW. Wel mag
een batig saldo na ontbinding van de vereniging onder de leden worden verdeeld.
In beginsel heeft elk lid toegang tot de Algemene Vergadering en kan het daarin
één stem uitbrengen (art. 2:38, eerste lid BW). Zoals hiervoor is vermeld kan een
vereniging overigens ook een in aandelen verdeeld kapitaal hebben.
In het kader van de fiscaalrechtelijke kwalificatie van de financiering van een
coöperatieve vereniging door haar leden overwoog de Hoge Raad in HR
18 oktober 1950, B. 8843 dat:
“hetgeen door leden aan de vereniging aldus wordt afgestaan, dat het gaat
behoren tot het voor de schulden van het lichaam aansprakelijke en in het risico
van het bedrijf der vereniging delende vermogen, zonder dat daartegenover voor
het lid aanspraken ontstaan, die het karakter hebben van vorderingen, welke
met die van andere schuldeisers op een lijn kunnen worden gesteld en waarvan
het bedrag ook door eventuele door het lichaam te lijden verliezen niet wordt
aangetast.”

Onder kapitaal moet derhalve worden verstaan het vermogen dat gaat behoren
tot het voor de schulden van het lichaam aansprakelijke en in het risico van het
bedrijf delende vermogen.95
3.2.2.6 Informeel kapitaal
In fiscale zin kan sprake zijn van een eigen vermogensverstrekking aan een
lichaam zonder dat daar tegenover aandelen of daarmee vergelijkbare waardepapieren worden uitgegeven aan de verstrekker van het vermogen. Dit verschijnsel kan zich voordoen in geval van een bevoordeling van het lichaam door de
vermogensverstrekker maar ook indien een civielrechtelijke lening wordt verstrekt die gelet op de voorwaarden van de lening of de omstandigheden waarin
de debiteur zich bevindt, in feite als fiscaal eigen vermogen kwalificeert. In het
eerste geval spreekt men van informeel kapitaal en in het tweede geval gaat het
om een schijnlening, bodemlozeputlening of een deelnemerschapslening.96 In
beide gevallen is sprake van een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van

95.

96.

Zie ook de conclusie van A-G Wattel 9 januari 2013, nr. 12/03540, NTFR 2013/367 en de daarin
opgenomen beschouwing in onderdeel 6. Vgl. HR 7 februari 2014, nr. 12/04640, V-N 2014/9.12, NTFR
2014/739, r.o. 3.4.3.
Overigens worden een schijnlening en bodemlozeputlening in de regel ook als informeel kapitaal
aangemerkt.
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de vermogensverstrekking als eigen vermogen. Voor fiscale doeleinden kan
sprake zijn van het verstrekken van eigen vermogen door een aandeelhouder97
aan een vennootschap. De Hoge Raad overwoog in het standaardarrest HR
3 april 1957, nr. 13 084, BNB 1957/165 ten aanzien van een dergelijke situatie:
“dat er gevallen zijn, waarin voor de toepassing van het belastingrecht moet
worden aangenomen, dat inbreng van kapitaal in een naamloze vennootschap
heeft plaats gevonden, niettegenstaande van een storting op de aandelen geen
sprake was en zelfs niet heeft kunnen zijn, omdat het gehele maatschappelijke
kapitaal der naamloze vennootschap was geplaatst en door betaling van het
nominale bedrag der aandelen was volgestort; dat zulk een geval zich voordoet,
indien een moedermaatschappij als houdster van de aandelen ener dochteronderneming enkel op grond van de voor haar in die hoedanigheid tot de dochteronderneming bestaande verhouding aan deze een voordeel in geld of goederen doet toekomen, dat zij onder gelijke omstandigheden aan een van haar
onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft; dat toch in dat geval
door de dochteronderneming een voordeel wordt genoten, dat zijn oorzaak
uitsluitend in de interne verhouding tussen haar en haar aandeelhoudster
vindt, waardoor in fiscaalrechtelijken zin kapitaal wordt ingebracht.”

In het fiscale spraakgebruik wordt voor een situatie als hierboven beschreven
de term ‘informeel kapitaal’ gebruikt. Een informele kapitaalstorting heeft in
beginsel de volgende kenmerken:
1. er moet sprake zijn van een bevoordeling van de vennootschap door de
aandeelhouder, en;
2. de bevoordeling vindt zijn oorzaak louter in de aandeelhoudersrelatie.
Aangezien een informele kapitaalstorting een bevoordeling inhoudt van het
lichaam waarin de informele kapitaalstorting wordt gedaan, is het gevolg van
een informele kapitaalstorting dat dit voordeel ook ten goede komt aan de
eventuele andere aandeelhouders naar rato van hun aandelenbelang. Hiermee
wijkt informeel kapitaal af van andere gevallen van eigen vermogensverstrekking, aangezien het niet leidt tot een grotere gerechtigdheid tot de winst of tot
het liquidatiesaldo voor de verstrekker ervan. Deze benadering lijkt bevestigd
te worden in Hof Amsterdam 25 februari 2010, nr. 08/00090, NTFR 2010/1438.
In deze zaak was sprake van een geldverstrekking aan een deelneming. Het
Hof bevestigt de opvatting van de Hoge Raad, dat wegens het ontbreken van
een reële terugbetalingsverplichting geen sprake is van een lening maar van
een informele kapitaalstorting. Vervolgens komt het Hof tot het oordeel dat
de informele kapitaalstorting het opgeofferde bedrag van het activum deelneming verhoogt. Van een afzonderlijk activum is derhalve geen sprake, aldus
het Hof. Ook in HR 25 november 2011, nr. 10/04588, BNB 2012/78 oordeelde de
Hoge Raad dat informeel kapitaal de verkrijgingsprijs van de aandelen verhoogt.98
Het vereiste van de aanwezigheid van een aandeelhoudersrelatie dient echter
niet zo strikt te worden uitgelegd dat er sprake moet zijn van een formele
97.
98.
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Mijns inziens kan sprake zijn van informeel kapitaal verstrekt door zowel een rechtspersoon
als een natuurlijk persoon. In dezelfde zin Ligthart 2006, blz. 391.
Zie r.o. 3.5. Het ging om een kwijtscheldingsverlies op een onzakelijke lening.
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aandeelhoudersrelatie, zo blijkt uit HR 21 februari 2001, nr. 35 074, BNB 2001/160.
In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat, indien een vennootschap een optie
toekent aan een derde (in casu werknemers), ten tijde van het toekennen van
de optie tot het bedrag van de waarde van de optie een informele kapitaalinbreng
plaatsvindt in de vennootschap. Dit lijkt in eerste instantie een opmerkelijk
oordeel, aangezien ten tijde van het toekennen van het optierecht niet is voldaan
aan de elementen voor het aanwezig zijn van een informele kapitaalstorting. Er
is op dat tijdstip immers geen sprake van een aandeelhoudersrelatie. Dit kan
echter worden verklaard door het oordeel van de Hoge Raad dat:
“de houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht
heeft verleend, tot die vennootschap in een rechtsbetrekking staat die zodanig
overeenkomt met die van aandeelhouder dat alle transacties tussen hem en die
vennootschap op gelijke voet als geldt voor de aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld”.99

De consequentie is derhalve dat een optieverplichting zich in de kapitaalsfeer
van de optieverlenende vennootschap bevindt.
Een informele kapitaalstorting kan zich op verschillende manieren manifesteren.
Zo kan sprake zijn van een informele kapitaalstorting indien de aandeelhouder
een activum tegen een te lage vergoeding verkoopt aan het lichaam100 of indien
de aandeelhouder een te lage vergoeding in rekening brengt voor een geleverde
dienst.101
Uit HR 8 september 2006, nr. 42 015, BNB 2007/104 kan worden afgeleid dat een
verstrekking van vreemd vermogen alleen als informele kapitaalstorting kan
worden aangemerkt indien een terugbetalingsverplichting ontbreekt. In dit
arrest was sprake van een vennootschap die zich bezighield met het verrichten
van onderzoek naar en het opsporen van olie- en gasvoorkomens in het Azerbeidjaanse gedeelte van de Kaspische Zee. De gelden die benodigd zijn voor de
exploratieactiviteiten zijn door de aandeelhouder van belanghebbende verstrekt
uit hoofde van een ‘loan agreement'. Voor dit bedrag zijn geen zekerheden
bedongen door belanghebbendes aandeelhouder. De terugbetaling van de lening
zou alleen plaatsvinden indien de activiteiten van belanghebbende tot de
exploitatie van een olie- of een gasveld zouden leiden. Het was derhalve niet op
voorhand zeker of de voorwaarde die is gesteld aan de verplichting tot terugbetaling ooit zou worden vervuld. In geschil was of de verstrekking van gelden in
afwijking van de civielrechtelijke vorm moest worden aangemerkt als een
informele kapitaalstorting, hetgeen de inspecteur bepleitte. Anders dan het Hof
oordeelde de Hoge Raad:
“Noch de omstandigheid dat de geldverstrekking door een onafhankelijke derde
niet zou hebben plaatsgevonden zonder dat door belanghebbende of een zustervennootschap zekerheid was gesteld, respectievelijk dat de geldverstrekking is

99. Zie in dezelfde zin Doornebal 2001, blz. 595.
100. Dit wordt ook wel een informele kapitaalstorting in de vermogenssfeer genoemd.
101. Dit wordt ook wel een informele kapitaalstorting in de kostensfeer genoemd. Zie in dit verband
HR 31 mei 1978, nr. 18 230, BNB 1978/252 (Zweedse grootmoederarrest).
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geschied op onzakelijke voorwaarden, noch de omstandigheden dat de terugbetalingsverplichting voorwaardelijk is en dat de terugbetaling onzeker is,
ontnemen aan de geldverstrekking het karakter van een geldverstrekking met
een daarbij voor de ontvanger geschapen terugbetalingsverplichting. Die
terugbetalingsverplichting verleent aan een geldverstrekking het kenmerk
van een lening.”

De Hoge Raad ziet een terugbetalingsverplichting derhalve als een cruciaal
element voor de kwalificatie van een geldverstrekking als lening. Het feit dat
de terugbetaling onzeker is en de verplichting voorwaardelijk is leidt nog niet
tot een informele kapitaalverstrekking. Voor een informele kapitaalverstrekking
geldt derhalve als vereiste dat in materiële zin geen sprake is van een terugbetalingsverplichting. Om die reden worden de schijnlening en de bodemlozeputlening in de regel beschouwd als een informele kapitaalstorting.
3.2.2.7 Kwalificatie van vreemd vermogen als eigen vermogen
Naast het verstrekken van informeel kapitaal kan in fiscale zin ook sprake zijn
van een eigen vermogensverstrekking aan een lichaam indien een lening wordt
verstrekt die gelet op de voorwaarden van de lening of de omstandigheden
waarin de debiteur zich bevindt, in feite als fiscaal eigen vermogen kwalificeert.
Omdat in de fiscale rechtspraak als praktisch uitgangspunt geldt dat aan het
civiele recht ontleende begrippen in hun civielrechtelijke betekenis moeten
worden opgevat,102 leidt een rechtsbetrekking op basis waarvan vreemd vermogen wordt verstrekt in beginsel niet tot de constatering dat sprake is van een
verschaffing van eigen vermogen aan een lichaam. Toch bestaat de mogelijkheid
dat voor fiscale doeleinden wordt afgeweken van de civielrechtelijke vorm van
een dergelijke rechtsbetrekking. In dat geval is ook sprake van een zelfstandige
fiscaalrechtelijke kwalificatie van de vermogensverstrekking als eigen vermogen.
Er zijn drie limitatieve vormen van een dergelijke vermogensverstrekking, te
weten de schijnlening, de bodemlozeputlening en de deelnemerschapslening.103
Onder de civielrechtelijke vorm moet mijns inziens de civielrechtelijke realiteit
worden verstaan.104 Dit volgt onder meer uit het hiervoor besproken arrest HR
8 september 2006, nr. 42 015, BNB 2007/104, waarin de Hoge Raad niet slechts
het bestaan van een leningsovereenkomst maar ook de feitelijke omstandigheden, te weten de reële betekenis van de terugbetalingsverplichting, van belang
achtte om te constateren dat sprake was van een lening. Uit het feit dat de Hoge
Raad in dit arrest in algemene zin stelde dat een terugbetalingsverplichting
aan een geldverstrekking het kenmerk van lening verleent, kan bovendien
worden afgeleid dat aangesloten moet worden bij de civiele kwalificatie naar
Nederlandse maatstaven, aangezien dit vereiste niet noodzakelijkerwijs wordt
gesteld in de civiel-juridische wetgeving naar het recht van andere staten.105

102. Geppaart 1965, blz. 149. Zie ook HR 18 mei 1949, B. 8648, HR 3 november 1954, nr. 11 928, BNB
1954/357, HR 29 juni 1955, nr. 12 404, BNB 1955/302 en HR 4 juni 1975, nr. 17 526, BNB 1975/152.
103. Zoals gezegd worden een schijnlening en bodemlozeputlening in de regel ook als informeel
kapitaal aangemerkt.
104. In dezelfde zin Snoeij 2009, blz. 1582.
105. Zie ook Snoeij 2009, blz. 1582.
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De drie uitzonderingsgevallen
In HR 27 januari 1988, nr. 23 919, BNB 1988/217 gaf de Hoge Raad concreet aan in
welke drie gevallen een verschaffing van vreemd vermogen fiscaalrechtelijk als
eigen vermogen moet worden gekwalificeerd. Dit is het geval bij een schijnlening,
een bodemlozeputlening of een deelnemerschapslening.106
Van een schijnlening is sprake indien partijen een leningsovereenkomst zijn
aangegaan maar onderling hebben beoogd om een kapitaalinbreng naar burgerlijk
recht tot stand te brengen. Indien contractspartijen bij het aangaan van een
lening afspreken dat er in werkelijkheid kapitaal wordt gestort, wordt dit als
een relatieve schijnhandeling aangeduid.107 Een schijnlening zal in fiscale zin niet
per definitie als een informele kapitaalstorting aangemerkt kunnen worden.
Van een informele kapitaalstorting is slechts dan sprake indien kapitaal wordt
gestort op basis van de verhouding tussen een moedermaatschappij en haar
dochtermaatschappij. Dit vereiste wordt niet gesteld aan een schijnlening.
Van een bodemlozeputlening is sprake indien een lening wordt verstrekt door
een belastingplichtige op grond van zijn positie als aandeelhouder van een
vennootschap waarin hij een deelneming in de zin van art. 13 Wet VPB 1969
houdt.108 Daarnaast moet de lening zijn verstrekt onder zodanige omstandigheden
dat aan de vordering geen waarde toekomt omdat het verstrekte bedrag niet
(volledig) zal kunnen worden terugbetaald. Ten slotte moet reeds aanstonds(op
het moment van het verstrekken van de lening) duidelijk zijn geweest voor de
vermogensverschaffer dat het verstrekte bedrag niet (volledig) zal kunnen worden
terugbetaald. Een bodemlozeputlening kan mijns inziens eveneens als informeel
kapitaal worden aangemerkt. Een bodemlozeputlening wordt immers verstrekt
door een aandeelhouder. Bovendien kan gesteld worden dat sprake is van een
bevoordeling van de dochtermaatschappij aangezien het voor de geldverstrekker
aanstonds duidelijk is dat de betreffende lening nooit zal worden terugbetaald.
De vraag is overigens in hoeverre een schijnlening en een bodemlozeputlening
als uitzonderingsgevallen moeten worden beschouwd. Zo is, gelet op het civielrechtelijke leerstuk van schijn en wezen, de daadwerkelijke bedoeling van partijen relevant voor de civielrechtelijke kwalificatie van een lening. Ten aanzien
van een bodemlozeputlening zou gesteld kunnen worden dat, anders dan in HR
8 september 2006, nr. 42 015, BNB 2007/104, aan de terugbetalingsverplichting
geen reële waarde toekomt, zodat reeds op die grond geen sprake is van een
lening in civielrechtelijke zin.

106. Zie nader Van Strien 2007, blz. 55 e.v. voor een uitgebreide analyse van de dergelijke leningen.
107. Een relatieve schijnhandeling houdt in dat partijen afspreken dat zij een andere overeenkomst
sluiten dan die naar derden toe is gepretendeerd. Van een absolute schijnhandeling is sprake
indien partijen onderling afspreken dat – in afwijking van de tussen partijen gesloten overeenkomst
– geen wijziging in hun rechtsverhouding wordt gebracht, zie bijvoorbeeld HR 3 oktober 1934, B.
5692.
108. Uit HR 21 oktober 1992, nr. 27 476, BNB 1993/32 en HR 29 oktober 2004, nr. 40 296, BNB 2005/64
blijkt overigens dat aandeelhouderschap niet strikt noodzakelijk is. Zie ook Hof Amsterdam 20
november 2001, V-N 2002/8.24.
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Als de verstrekker van de lening in zekere mate deelneemt in de debiteur is
sprake van een deelnemerschapslening, zo blijkt uit HR 5 juni 1957, nr. 13 127,
BNB 1957/239.109 De voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er sprake
zijn van een deelnemerschapslening werden door Hoogendoorn reeds afgeleid
uit de jurisprudentie110 en deze zijn door de Hoge Raad vrijwel letterlijk overgenomen in het arrest HR 11 maart 1998, nr. 23 919 BNB 1998/208. Een nadere
invulling van deze criteria is gegeven in het ‘prêt participatif’-arrest, HR
25 november 2005, nr. 40 989, BNB 2006/82. Volgens de Hoge Raad is pas sprake
van een deelnemerschapslening indien de vergoeding voor de schuldverstrekking vrijwel geheel afhankelijk is van de winst. Daarnaast dient de schuld achtergesteld te zijn bij alle concurrente schuldeisers. Ten slotte dient de schuld
geen vaste looptijd of een looptijd van meer dan 50 jaar te hebben én dient de
schuld pas opeisbaar te zijn bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie.111 In het kader van een deelnemerschapslening is over de aflosbaarheid van
de schuld (bezien vanuit de debiteur) niets gezegd. Dit zou betekenen dat de
debiteur zelfstandig zou mogen besluiten om tot aflossing over te gaan zonder
dat dit leidt tot een herkwalificatie van de lening. Dit moet dan wel een eenzijdige beslissing zijn.112 Uit de voorwaarden die aan een deelnemerschapslening
worden gesteld blijkt niet dat een dergelijke lening per definitie kwalificeert
als informeel kapitaal. Van Strien113 stelt in dit kader dat het niet mogelijk is
om als aandeelhouder een dochtermaatschappij te bevoordelen door een
informele kapitaalstoring via een deelnemerschapslening. De crediteur van
een dergelijke geldlening blijft namelijk een vorderingsrecht op de debiteur
behouden en de debiteur heeft een reële terugbetalingsverplichting. Van een
bevoordeling van de dochtermaatschappij is derhalve geen sprake. Bovendien
is voor een informele kapitaalstorting vereist dat een moedermaatschappij in
haar hoedanigheid van aandeelhouder een voordeel in geld of goederen doet toekomen aan haar dochtermaatschappij, dat zij onder gelijke omstandigheden aan
een van haar onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft. Een
derde partij kan derhalve géén informeel kapitaal, maar wél een civielrechtelijke
lening verstrekken die onder omstandigheden op grond van HR 27 januari
1988, nr. 23 919, BNB 1988/217 fiscaal als eigen vermogen wordt aangemerkt.
Op 25 november 2011 heeft de Hoge Raad in een drietal arresten expliciet
bevestigd dat het hiervoor beschreven drieluik limitatief is.114 Een lening
waarmee de crediteur een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde

109. In dit arrest speelde ook zeggenschap een rol. De crediteur had het recht een van de drie commissarissen te benoemen en had recht van goedkeuring voor de tweede. Sommerhalder en
Engelen 1999, blz. 470 signaleren dat het karakter van een geldverstrekking voor dit arrest werd
getoetst aan het civielrechtelijke karakter van de geldverstrekking, dan wel aan risicodragendheid
of aan nauwe verbondenheid.
110. Zie Hoogendoorn 1978, blz. 92.
111. In feite lijkt de Hoge Raad te zeggen in welke gevallen de schuld opeisbaar dient te zijn. De
schuld mag dus niet opeisbaar zijn na ommekomst van een vaste periode.
112. In geval van een aandeelhouder die 100 procent van de aandelen in de debiteur bezit een
(potentiële) deelnemerschapslening heeft verstrekt zal het besluit tot aflossing mijns inziens in
materiële zin gelijkstaan aan het opeisen van de lening.
113. Vgl. Van Strien 2007, blz. 208.
114. HR 25 november 2011, nr. 08/05323 BNB 2012/37, nr. 10/05161, BNB 2012/38 en nr. 10/04588, BNB
2012/78.
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niet zou hebben genomen kan fiscaal niet als eigen vermogen worden aangemerkt. Het feit dat een derde de lening niet, of niet onder dezelfde voorwaarden
zou hebben verstrekt, is op zichzelf namelijk geen reden voor een zelfstandige
fiscaalrechtelijke kwalificatie van de lening als eigen vermogen.115
3.2.3

Economische eigendom

3.2.3.1 Inleiding
Het praktisch uitgangspunt dat de civielrechtelijke kwalificatie van begrippen
en feitelijke omstandigheden als vertrekpunt dient voor de kwalificatie van de
betreffende begrippen en omstandigheden in het fiscale recht, geldt ook bij de
beoordeling of een belastingplichtige eigenaar is van aandelen116 en daarmee
vergelijkbare waardepapieren zoals bewijzen van deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten. Hiervan kan echter worden afgeweken indien de economische
eigendom van de betreffende activa bij een ander dan de juridische eigenaar
ligt. Die ander wordt dan fiscaal als eigenaar van de activa beschouwd. Ook in
geval van aandelen en soortgelijke rechtsfiguren kan voor fiscale doeleinden
sprake zijn van economische eigendom.
3.2.3.2 Het gebruik van het begrip eigendom bij aandelen
Alvorens in te gaan op het begrip economische eigendom, is het van belang kort
stil te staan bij het gebruik van de term ‘eigendom van aandelen’. Bij het verstrekken van eigen vermogen aan een vennootschap krijgt de vermogensverstrekker een aandeel in de vennootschap. Het aandeel is in dat geval ‘slechts’ een
vermogensrecht (in de zin van art. 3:6 BW) en in beginsel géén zaak (in de zin van
art. 3:2 BW), bijvoorbeeld in de vorm van een schriftelijk aandeelbewijs.117 Omdat
het begrip eigendom op basis van art. 5:1 BW is voorbehouden voor zaken, kan
er strikt genomen niet worden gesproken van de ‘eigendom van aandelen’, laat
staan van de economische eigendom van aandelen. Echter, aangezien de term
‘eigendom van aandelen’ in het fiscale spraakgebruik volledig is ingeburgerd118
zal ik deze term blijven hanteren.
3.2.3.3

Het begrip economische eigendom in de fiscale rechtspraak

3.2.3.3.1 Algemeen
Het begrip economische eigendom is van oorsprong geen wettelijk begrip maar
afkomstig uit de fiscale rechtspraak.119 In het arrest HR 19 oktober 1955, nr. 12
407 BNB 1955/377 wordt door de Hoge Raad voor het eerst erkend dat binnen het

115. Dit volgt mijns inziens ook uit HR 8 september 2006, nr. 42 015, BNB 2007/104. Vgl. Ligthart 2008,
blz. 1-6, Egelie 2008, blz. 37.
116. Vgl. Van der Stok 2000, blz. 1571.
117. Bij een bv is het zelfs niet toegestaan om aandelenbewijzen uit te geven. Zie art. 2:175 BW.
118. Bijvoorbeeld in de wet (zie art. 15, eerste lid Wet VPB 1969) en de in de fiscale literatuur (zie Van
der Stok 2000). Ook Kok 2006 wijst op dit aspect van de economische eigendom van aandelen.
119. Sinds 1995 is het begrip economische eigendom opgenomen in art. 2, tweede lid Wet BRV 1971.
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fiscale recht de figuur van de economische eigendom zich kan voordoen.120 De
Hoge Raad spreekt in dit arrest van het economisch belang dat een ander toekomt, “hetwelk men den economischen eigendom zou kunnen noemen.” Met deze uitspraak introduceerde de Hoge Raad een zelfstandig fiscaal eigendomsbegrip.
Een nadere invulling van dit begrip geeft de Hoge Raad in dat arrest echter nog
niet. In het arrest HR 24 december 1957, nr. 13 378 BNB 1958/84 vult de Hoge
Raad het economische eigendomsbegrip als volgt nader in:
“wil iemand als “economisch eigenaar” van een zaak, waarvan de eigendom
naar burgerlijk recht aan een ander toebehoort, kunnen worden aangemerkt,
vereist is, dat economisch het belang bij die zaak geheel aan hem toekomt,
hetgeen insluit, dat het risico van de waardeveranderingen en het eventuele
tenietgaan van de zaak ten volle door hem wordt gedragen.”

3.2.3.3.2 Economische eigendom van aandelen
Het zogenoemde stromanarrest HR 16 oktober 1985, nr. 23 033, BNB 1986/118
illustreerde dat voor fiscale doeleinden ook sprake kan zijn van de economische
eigendom van aandelen. Hof ‘s-Gravenhage sloot zich in deze casus aan bij de
stelling van de inspecteur dat de belanghebbende de economische eigendom
van de aandelen had gehad. De Hoge Raad volgde het Hof en oordeelde dat
voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling:
“de term “aandeelhouder” (...) aldus [dient] te worden verstaan dat daaronder
niet slechts wordt begrepen de eigenaar van de aandelen, doch tevens degene
die tot de eigenaar van de aandelen in een zodanige rechtsverhouding staat
dat het gehele belang bij de aandelen hem en niet de eigenaar toekomt.”

Hoewel de Hoge Raad de term ‘economische eigendom’ niet expliciet noemt
in zijn oordeel, kan het stromanarrest naar mijn mening worden beschouwd
als de bevestiging dat economische eigendom van aandelen mogelijk is. De
Hoge Raad spreekt immers van het gehele belang bij de aandelen.121 In een aantal
andere arresten heeft de Hoge Raad wel nadrukkelijk bevestigd dat de economische eigendom van aandelen mogelijk is. In deze arresten oordeelde de Hoge
Raad namelijk dat certificaten van aandelen de economische eigendom van
aandelen vertegenwoordigen. In HR 13 november 1985, nr. 23 077, BNB 1986/4
en HR 18 februari 1998, nr. 33 346, BNB 1998/178 oordeelde de Hoge Raad
bovendien dat zeggenschap geen relevant criterium is bij de bepaling of sprake
is van het volledige economische belang bij aandelen.122
In HR 18 maart 1987, nr. 23 674, BNB 1987/229 oordeelde de Hoge Raad voorts
in het kader van de aanmerkelijkbelangregeling dat de houders van certificaten
als aandeelhouders kunnen worden aangemerkt. Dit vanwege het feit dat certificaathouders dusdanige rechten tegenover het administratiekantoor hebben,

120. Zie ook de hieraan voorafgaande arresten HR 29 mei 1941, B. 7487, HR 29 oktober 1952, B. 9298,
HR 29 maart 1950, B. 8802 en HR 30 maart 1955, nr. 12 228, BNB 1957/16 waarin de Hoge Raad
spreekt van het ‘belang’ dat economisch gezien een ander aangaat. Zie ook Commissie Leasing
2001, blz. 31 e.v. voor een uitgebreide beschrijving van deze arresten.
121. In dezelfde zin De Gunst 2000, blz. 1523 en Van der Stok 2000, blz. 1571.
122. Zie ook het standpunt van de staatsecretaris in Infobulletin 1986/224 en de rectificatie daarop
in Infobulletin 1986/386 inzake de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op certificaten.
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dat zij het economisch belang bij de onderliggende aandelen bezitten.123 Wel
was volgens de Hoge Raad sprake van middellijk aandeelhouderschap. In HR
6 maart 1996, nr. 30 870, BNB 1996/164 komt de Hoge Raad terug op dit oordeel
en kwalificeert certificaten van aandelen als een onmiddellijk belang. Ten slotte
kan worden gewezen op HR 30 juni 1999, nr. 34 579, BNB 1999/301 waarin de
Hoge Raad oordeelt dat voor het antwoord op de vraag sprake is van een aanmerkelijk belang relevant is of de belanghebbende het economische belang bij de
aandelen heeft.
In het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 draaide het geschil onder
meer om de vraag of het door middel van een stichting administratiekantoor
houden van certificaten van een derde gedeelte van de aandelen in belanghebbende voldoende was om een belang van ten minste een derde gedeelte als
bedoeld in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 aanwezig te achten. De Hoge Raad
oordeelde dat de certificaten een belang van ten minste een derde gedeelte in
belanghebbende vertegenwoordigden. Naar mijn mening impliceert het oordeel
van de Hoge Raad tevens dat de economische eigendom van de aandelen kwalificeert als een direct belang, hetgeen in lijn is met het hiervoor besproken arrest
HR 6 maart 1996, nr. 30 870, BNB 1996/164 inzake de aanmerkelijkbelangregeling.
Een andere conclusie is mijns inziens niet denkbaar aangezien een indirect
gehouden belang in casu niet mogelijk was. De rechtsvorm van de stichting sluit
het houden van een direct financieel belang uit en de zeggenschap in de stichting
lag ook niet bij de houders van de certificaten.
3.2.3.4 Civielrechtelijke voorwaarden voor economische eigendom
Naar mijn mening bestaan er een tweetal civielrechtelijke randvoorwaarden om
van economische eigendom te kunnen spreken.124 Ten eerste dient sprake te zijn
van een civielrechtelijke rechtsbetrekking tussen de economische eigenaar en
de juridische eigenaar van het rechtsobject. Het is immers voor een ander dan
de juridische eigenaar niet mogelijk om van een zaak de risico’s over te dragen.
Bovendien zal sprake moeten zijn van een bestaand rechtsobject. Gelet op het
voorgaande zal de rechtsverhouding die resulteert in de economische eigendom
van aandelen veelal een rechtsverhouding zijn tussen de juridische eigenaar van
de aandelen en een derde. Het lichaam dat de aandelen heeft uitgegeven zal de
economische eigendom in de regel niet overgedragen kunnen hebben, tenzij
het lichaam zelf de juridische eigendom van de eigen aandelen bezit. Dit laatste
zal vaak niet het geval zijn, indien een derde een recht op nog uit te geven aandelen bezit.125 Een bevestiging voor deze voorwaarde is naar mijn mening terug
te vinden in het arrest HR 15 maart 1995, nr. 29 745, BNB 1995/177. In de betreffende zaak was de volgende situatie aan de orde. Belanghebbende besloot in

123. In Hof ’s-Gravenhage 16 februari 1976, nr. 1/76, BNB 1976/251, oordeelde het Hof nog dat onder de
term aandeelhouder in beginsel moet worden verstaan degene die juridisch eigenaar van het
aandeel is.
124. Vgl. de stelling van A.J. Postma in Geschriften 2007, blz. 26.
125. Indien het lichaam aandelen heeft ingekocht om te voldoen aan optieverplichtingen, kan de
rechtsbetrekking wel worden aangemerkt als de economische eigendom indien overigens aan
alle vereisten voor economische eigendom is voldaan.
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1987 een dochtervennootschap op te richten. In dat jaar begon de voorperiode
van de dochtervennootschap en in 1988 werd deze daadwerkelijk opgericht.
Bij verkoop van tien procent van de aandelen werd een winst behaald waarop
belanghebbende de deelnemingsvrijstelling toepaste, hetgeen de inspecteur
niet toestond. Het geschil draaide om de vraag of was voldaan aan de destijds
geldende ‘annaal-bezitseis’ op basis waarvan sprake moest zijn van een bezit
van aandelen sinds het begin van het boekjaar. Daarvan was civielrechtelijk
bezien geen sprake zodat zowel het Hof als de Hoge Raad oordeelde dat niet
was voldaan aan de vereisten voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
Het beroep van belanghebbende op het hiervoor besproken arrest HR 16 oktober
1985, nr. 23 033, BNB 1986/118 mocht niet baten aangezien de Hoge Raad oordeelde dat: “(...) in het onderhavige geval nog geen aandelen waren uitgegeven en dus
ook nog geen juridische of economische eigenaar bestond.”
3.2.3.5

De omvang van het belang

3.2.3.5.1 Het gehele economische belang
De Hoge Raad geeft aan het begrip economische eigendom een kwantitatieve
invulling door te stellen dat daarvan pas sprake is als het economische belang
geheel aan een ander dan de juridische eigenaar toekomt. In HR 24 december
1957, nr. 13 378, BNB 1958/84 stelt de Hoge Raad dat het risico van waardeverandering en tenietgaan ten volle door de ander dan de juridische eigenaar moeten
worden gedragen. Hiermee lijkt de Hoge Raad nog eens te willen benadrukken
dat het moet gaan om het gehele belang. Later verschenen rechtspraak, waarin
termen worden gehanteerd zoals ‘in overwegende mate’126 of ‘(nagenoeg)
geheel’,127 laat echter een iets genuanceerder beeld zien.128 In de fiscale literatuur
is meerdere malen betoogd dat de termen ‘geheel’ en ‘nagenoeg geheel’ als
synoniemen kunnen worden beschouwd.129 Met name in situaties waarin geen
reële betekenis kan worden toegekend aan het bij de juridisch eigenaar achtergebleven belang is een materiële benadering in mijn ogen gerechtvaardigd. Als
een belang strikt genomen ‘slechts’ nagenoeg geheel, maar in materiële zin
wel degelijk geheel bij een ander dan de juridische eigenaar ligt, dan zou die
ander naar mijn mening als economisch eigenaar beschouwd moeten worden.
In dit verband kan worden gewezen op het arrest HR 13 oktober 1999, nr. 33
941, BNB 2000/21 waarin het hof oordeelde dat het overwegende economische
belang was overgegaan. Niet in geschil was echter dat de economische eigendom
niet was overgegaan. In de onderhavige zaak had belanghebbende met een
derde, C bv, een optieovereenkomst afgesloten ten aanzien van een aandelenpakket dat een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969
vormde. Op basis van de optieovereenkomst kreeg C bv van belanghebbende
het recht om het aandelenpakket te kopen (de calloptie). De uitoefenprijs van
de calloptie bedroeg f 1.000 per aandeel, verhoogd met 10 procent per jaar, te
126.
127.
128.
129.
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HR 17 april 1991, nr. 27 016, BNB 1991/181 en HR 13 oktober 1999, nr. 33 941, BNB 2000/21.
HR 19 februari 1992, nr. 27 799, BNB 1992/152.
Zie Bruins Slot 2006, blz. 89-90 voor een compleet overzicht van deze rechtspraak.
Zie Commissie Leasing 2001, blz. 48 alsmede Bruins Slot 2006, blz. 93.
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berekenen met ingang van 1 september 1989. De uitoefenperiode van de calloptie
liep van 16 maart 1990 tot en met 1 augustus 1991. Voorts had belanghebbende
een putoptie op basis waarvan belanghebbende het recht had om de betreffende
aandelen te verkopen aan C bv. De uitoefenprijs van de putoptie bedroeg f 1.191,87
per aandeel. De putoptie kon worden uitgeoefend tot en met 31 december 1991.
Uitgaande van een enkelvoudige oprenting van de uitoefenprijs van 10 procent
per jaar zou de uitoefenprijs van de putoptie op 1 juli 1991 gelijk zijn aan de
uitoefenprijs van de calloptie.130 In onderstaande figuur is de ontwikkeling van
de uitoefenprijzen van beide opties gedurende de looptijd van de optieovereenkomsten tot uitdrukking gebracht.131
Uitoefenprijs
(c)

(f)

(g)
Call optie

1.191

Put optie

(e)
(b)

(a)

(d)

(h)

1.000

1919
89

16
-

319
90

1719
91

1819
91

31
-

Looptijd
12
-1
99
1

De wijze waarop de uitoefenprijzen zijn vastgesteld wekt in eerste instantie de
indruk dat – uitgaande van zakelijk handelende partijen – een van beide opties
per definitie zal worden uitgeoefend vóór 1 juli 1991, de datum waarop de uitoefenprijzen van beide opties gelijk zijn. Immers, indien de waarde van de aandelen
zich onder de uitoefenprijs van de calloptie én de putoptie (gebied a) bevindt zal
de putoptie per definitie worden uitgeoefend. Indien de waarde zich tussen de
uitoefenprijs van de calloptie en de putoptie (gebied b) bevindt, zal per definitie
hetzij de calloptie dan wel de putoptie worden uitgeoefend. Mocht de waarde
van het aandeel hoger zijn dan de uitoefenprijs van de putoptie (gebied c) dan
zal de calloptie per definitie worden uitgeoefend. Belanghebbende en C bv waren
voorts overeengekomen dat de dochtermaatschappij geen winst zou uitkeren
en dat geen onttrekkingen zouden plaatsvinden.
Het Hof oordeelde dat C bv op 16 maart 1990 het overwegende economische
belang bij de aandelen had verkregen. Belanghebbende en de inspecteur waren
het er zoals gezegd over eens dat niet het gehele economische belang bij de
aandelen bij C bv was komen te berusten, zodat het Hof en de Hoge Raad zich

130. Ik sluit mij aan bij De Gunst 2000, blz. 1523, die anders dan het Hof, 1 juli 1991 als datum hanteert
waarop de uitoefenprijzen van beide opties gelijk zijn.
131. De Gunst 2000, blz. 1523 geeft eveneens een beschrijving van de mogelijke scenario’s in de periode
tot 1 juli 1991.
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ook niet hebben uitgesproken over de vraag of de economische eigendom was
overgegaan. Mijns inziens kan inderdaad worden betoogd dat C bv nimmer het
gehele economische belang bij de aandelen heeft verkregen.132 De mogelijkheid
bestond immers dat als gevolg van de verschillende looptijden van de call- en
de putoptie, geen van beide opties zou worden uitgeoefend. Als op voorhand
al zeker is dat de aandelen vóór de uiterste uitoefendatum van de calloptie
worden overgedragen is mij namelijk niet duidelijk waarom partijen een
overeenkomst zouden afsluiten waarin afspraken zijn gemaakt over de mogelijke
overdracht van aandelen ná deze datum. Elke afspraak die ziet op de periode
na die datum is dan immers overbodig. De mogelijkheid dat géén van beide
opties zal worden uitgeoefend is naar mijn mening dan ook geen ondenkbeeldig
scenario. Het hanteren van verschillende looptijden duidt er op dat beide partijen deze mogelijkheid ook daadwerkelijk hebben erkend. De subjectieve
verwachting van beide partijen ten aanzien van de waardeontwikkeling van
de aandelen ná 1 juli 1991 kan hierbij een rol hebben gespeeld.
Indien beide partijen een andere verwachting hebben ten aanzien van de
waardeontwikkeling van de aandelen bestaat een (mijns inziens reële) mogelijkheid dat géén van beide partijen de optie zal uitoefenen vóór 1 juli 1991.
Zolang de waarde per aandeel zich onder de uitoefenprijs van de calloptie
beweegt (gebied a) zal C bv de calloptie in ieder geval niet uitoefenen. Indien
belanghebbende echter verwacht dat de aandelen na 1 juli 1991 (snel) in waarde
zullen stijgen, dan zal belanghebbende de aandelen mogelijk zelf willen
behouden en wellicht overwegen om ook de putoptie niet uit te oefenen. Het
feit dat belanghebbende besloot in de onderhavige casus te anticiperen op een
waardeontwikkeling door de calloptie af te kopen voor 1 juli 1991 biedt mijns
inziens steun voor deze benadering. Er is dus een reële mogelijkheid dat de
periode waarbinnen een van beide opties ‘zeker’ zou worden uitgeoefend verstrijkt zonder dat een van beide opties is uitgeoefend.133
Uit het feitencomplex kan echter niet duidelijk worden afgeleid of het bovenstaande inderdaad de reden is geweest voor zowel belanghebbende als de
inspecteur om te stellen dat belanghebbende een deel van het economisch
belang had behouden. Zoals gezegd is er weliswaar een kans dat geen van beide
opties wordt uitgeoefend maar over de omvang van deze kans bestaat geen
duidelijkheid. Indien aan de kans op het niet uitoefenen van de opties geen
reële betekenis toekomt, zou daaraan mijns inziens geen betekenis mogen
toekomen bij de vraag of sprake is van het gehele economische belang.134

132. In dezelfde zin Van der Stok 2000, blz. 1571. Anders De Gunst 2000, blz. 1523.
133. Ik sluit mij derhalve aan bij Van der Stok dat moet worden beoordeeld wie het volledige belang
bij alle toekomstige waardeontwikkelingen aangaat en niet alleen het belang bij alle waardeontwikkelingen gedurende een bepaalde periode.
134. Juch is in zijn noot bij, BNB 2000/21 van mening dat de kans dat geen van de optiecontracten
wordt uitgeoefend buitengewoon gering is en dat het gehele economische belang derhalve is
overgedragen.
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3.2.3.5.2 Kan de economische eigenaar zich als eigenaar gedragen?
De vraag is of een economische eigenaar zich ook daadwerkelijk als eigenaar
kan gedragen gelet op de benadering van de Hoge Raad die door Bruins Slot
treffend wordt omschreven als een ‘alles-of-niets-benadering’.135 Is het bijvoorbeeld
mogelijk als economisch eigenaar van aandelen een optie te schrijven op deze
aandelen zonder daarmee de status van fiscale eigenaar te verliezen? De Hoge
Raad lijkt deze vraag bevestigend te beantwoorden in het Falcons-arrest, HR 22
november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34, dat hierna in paragraaf 3.2.3.6.2 uitgebreid zal worden besproken. De Hoge Raad was namelijk van mening dat
belanghebbende als economisch eigenaar kon worden aangemerkt van aandelen
waarvan de juridische eigendom aan een trust was overgedragen en waarop een
optie was geschreven.136 Nu een deel van het belang bij de aandelen was opgesplitst en zich bij de houders van de Falcons bevond,137 lijkt dit oordeel op
gespannen voet te staan met het vereiste dat de economische eigenaar het gehele
economische belang moet hebben.
Toch valt er naar mijn mening wel degelijk iets voor het oordeel van de Hoge
Raad te zeggen. Het uitgangspunt van economische eigendom is immers dat de
economische eigenaar van een object eenzelfde fiscale behandeling deelachtig
wordt als de juridische eigenaar. Betekent dit nu dat, ingeval de economische
eigenaar van een pakket aandelen dat een deelneming vormt (bijvoorbeeld een
certificaathouder) een calloptie schrijft op zijn aandelen en vervolgens het pakket
aandelen verkoopt aan een ander dan de optiehouder, de deelnemingsvrijstelling
van toepassing is op het verkoopresultaat? Ik zou zeggen van wel, immers ook
voor de juridische eigenaar van de aandelen zou het antwoord op deze vraag
bevestigend luiden. Een strikte toepassing van het formeel getinte vereiste van
het gehele economisch belang zou anders namelijk een inbreuk maken op het
materiële karakter van het begrip economische eigendom.138 Om die reden en
mede gelet op het door de Hoge Raad gehanteerde uitgangspunt in het Falconsarrest, zou de term ‘het gehele economische belang’ met een enigszins genuanceerde blik kunnen worden beschouwd. In deze genuanceerde visie heeft het
‘gehele economische belang’ slechts betrekking op het belang dat is verkregen
van de juridische eigenaar. Wat de economische eigenaar vervolgens met dat gehele
belang doet is in deze benadering niet relevant voor de vraag of sprake is van
economische eigendom.139 Op deze manier kan de economische eigenaar zich
ook in materiële zin als eigenaar van het object gedragen en wordt de mogelijkheid opengelaten om met andere partijen dan de juridische eigenaar overeenkomsten aan te gaan waarbij een (gedeeltelijk) belang wordt overgedragen. Naar
mijn mening heeft een dergelijke genuanceerde benadering de voorkeur omdat
hiermee beter wordt aangesloten bij het materiële karakter van het begrip economische eigendom.
135. Zie Bruins Slot 2006, blz. 9.
136. Zie r.o. 3.1.1. van het Falcons-arrest.
137. Zie onderdeel 4.16 van de conclusie van A-G Wattel 11 december 2001, nr. 36 272, 36 273 en 36 274,
V-N 2002/10.20.
138. Zie ook de stelling van Bruins Slot in Geschriften 2007, blz. 8.
139. Op deze manier interpreteer ik ook de stelling van A.J. Postma in Geschriften 2007, blz. 26 dat het
slechts de verhouding tussen de juridische en de economische eigenaar is die geldt voor economische eigendom en niet de overeenkomsten die zij hebben gesloten met derden.
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3.2.3.6

Elementen van economische eigendom van aandelen

3.2.3.6.1 Risico van waardeverandering en tenietgaan
De Hoge Raad gaf in 24 december 1957, nr. 13 378 BNB 1958/84 niet alleen een
nadere invulling van het begrip economische eigendom, maar noemt in dit
arrest ook meteen twee belangrijke elementen die vereist zijn om te constateren
dat het economische belang bij een zaak geheel bij een ander dan de juridische
eigenaar ligt, te weten:
1. het risico van waardeveranderingen, en;
2. het risico van het eventuele tenietgaan.
In geval van ten volle dragen van het risico van waardeveranderingen gaat het
om zowel opwaartse als neerwaartse waardeveranderingen.140 Het hebben van
een risico is dan ook niet per definitie negatief.
Het risico van tenietgaan kan worden gezien als een verschijningsvorm van
het risico van waardeveranderingen. Het risico van tenietgaan kan namelijk
worden beschouwd als een extreme vorm van het risico van waardedaling.
Toch wordt het risico van tenietgaan door de fiscale rechter als een apart criterium in aanmerking genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van
de overgang van de economische eigendom.141 Het risico van tenietgaan lijkt
met name betrekking te hebben op interne factoren binnen het activum zelf
(bijvoorbeeld brand of ingeval van aandelen faillissement).142 Het risico van
(extreme) waardeveranderingen ziet mijns inziens slechts op externe factoren
(bijvoorbeeld marktomstandigheden).
Naar mijn mening vormen het risico van waardeverandering en het risico van
tenietgaan belangrijke indicatoren, maar het lopen van alleen deze twee risico’s
leidt naar mijn mening niet per definitie tot de conclusie dat het belang bij
een zaak geheel aan iemand toekomt. Daarvoor is mijns inziens meer nodig.
3.2.3.6.2 Het genot
Het element genot wordt door de Hoge Raad genoemd in het Falcons-arrest,
HR 22 november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34 waarin de Hoge Raad een expliciete uitspraak doet over de economische eigendom van aandelen. Belanghebbende had een deel van zijn aandelen in juridische eigendom overgedragen
aan een trust. Deze aandelen waren bezwaard met een leveringsverplichting
uit hoofde van een calloptie (de Falcons). Bij de beoordeling van de middelen
stelde de Hoge Raad in r.o. 3.1.1. ten aanzien van deze aandelen:
“De economische eigendom van de aandelen, waaronder het recht op dividend,
bleef bij de oorspronkelijke aandeelhouders.”

140. In Hof Amsterdam 19 september 2001, nr. 00/0267, V-N 2002/11.26 wordt in het kader van de
overdrachtsbelasting geoordeeld dat onder ‘enig risico’ enig rechtstreeks risico dient te worden
verstaan.
141. Zie o.a. HR 17 april 1991, nr. 27 016, BNB 1991/181 en HR 7 mei 1997, nr. 32 162, BNB 1997/194.
142. Zie ook Moltmaker 1995, blz. 925 alsmede de conclusie van A-G Moltmaker bij HR 3 november
1999, nr. 34 829, BNB 2000/23 en Van der Stok 2000, blz. 1571.

64

Hoofdstuk 3

De Hoge Raad beschouwt het recht op dividend derhalve als een onderdeel van
de economische eigendom van aandelen. Hieruit kan mijns inziens worden
afgeleid dat ook het genot van een activum een noodzakelijk vereiste is om te
kunnen spreken van het gehele economische belang.143
Het genot van een goed werd – weliswaar in het kader van de overdrachtsbelasting – reeds door Moltmaker erkend als één van de hoofdkenmerken van het
economisch belang bij dat goed.144 Dit, zo stelt Moltmaker, vloeit namelijk voort
uit de afspraken omtrent “de aan de economisch eigenaar ten goede komende baten en
de door hem te dragen lasten”. Iemand die geen enkel recht heeft op de vruchten
en in geen enkel opzicht in de lasten deelt tijdens de al dan niet onbeperkte
duur van een overeenkomst kan volgens Moltmaker dan ook niet als economisch
eigenaar worden aangemerkt. Ook Van der Stok beschouwt (de gerechtigdheid
tot) de vruchten van een zaak als een noodzakelijk element om te kunnen
spreken van het gehele economische belang.145
Hoewel het niet de economische eigendom van aandelen maar van een onroerende zaak betreft, vormt ook het arrest HR 8 oktober 2004, nr. 40 158, BNB
2004/437 naar mijn mening een bevestiging, zij het impliciet, dat het genot
onderdeel is van het gehele economisch belang. In dit arrest was sprake van een
vennootschap X bv, die een onroerende zaak bezat en deze verhuurde aan haar
enig aandeelhouder B. X bv en B hadden tevens een put- en calloptie overeenkomst afgesloten. De calloptie en de putoptie hadden dezelfde uitoefenprijs en
dezelfde uitoefenperiode. De Hoge Raad oordeelde in dit verband (onderstreping
AR):
“Weliswaar heeft het sluiten van een optieovereenkomst als de onderhavige tot
gevolg dat, uitgaande van zakelijk handelende partijen, zowel het opwaartse als
het neerwaartse risico van de waardeverandering van het pand bij B berust, doch
daaruit volgt nog niet dat B zolang de optie niet is uitgeoefend als economisch
eigenaar van het pand dient te worden aangemerkt.”

Ondanks dat de Hoge Raad niet expliciet aangeeft op welke gronden B niet als
economisch eigenaar van het pand kan worden aangemerkt, komt deze beslissing
mij juist voor. Immers, afgezien van de vraag of het risico van tenietgaan al dan
niet was achtergebleven bij X bv, was X bv nog steeds gerechtigd tot de huurinkomsten en had hiermee dus het genot van de onroerende zaak behouden.146
Om als economische eigenaar aangemerkt te worden dient men eenzelfde belang
bij een zaak als de juridische eigenaar te hebben; alleen de juridische titel ontbreekt. Het belang bij een zaak kan naar mijn mening economisch niet volledig
toekomen aan iemand die een vergoeding moet betalen voor het gebruik van
die zaak. Ondanks dat wellicht het volledige risico van waardeveranderingen
143. Een zogenoemd ‘synthetisch aandeel’ leidt derhalve niet tot de economische eigendom van het
onderliggende aandeel. Een synthetisch aandeel bestaat namelijk uit een gekochte call-optie en
een geschreven put-optie en de houder van een dergelijk aandeel ontvangt geen dividend.
144. Moltmaker 1995, blz. 925.
145. Van der Stok 2000, blz. 1571.
146. Vgl. Eijkenduijn en Rozendal 2005, blz. 917, Reigersman 2005, blz. 61 en Rozendal 2009, blz. 4-6.
Zie voor een andersluidende opvatting Bruins Slot 2006, blz. 82 e.v. die stelt dat een belang bij de
huuropbrengsten niet als economisch belang kan worden aangemerkt.
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wordt gelopen, bevindt een huurder zich, afgezien van de mogelijkheid van
het gebruik, niet in dezelfde positie als een juridisch eigenaar.
3.2.3.6.3 Het lopen van risico
Om te concluderen dat een belastingplichtige als economisch eigenaar van
aandelen kan worden aangemerkt dient hij de noodzakelijke elementen van
economische eigendom daadwerkelijk te ‘bezitten’.147 Ten aanzien van waardeveranderingen en tenietgaan dient de belastingplichtige het risico daadwerkelijk
te ‘lopen’ of te ‘dragen’, als ware hij de juridische eigenaar.148
Voor waardestijgingen is naar mijn mening het onderscheid tussen het zich
voordoen van een waardestijging enerzijds en anderzijds de mogelijkheid tot realisatie van die waardestijging cruciaal. Hoewel het voor het bestaan van een
economisch belang niet is vereist dat de waardestijging ook daadwerkelijk
wordt gerealiseerd, acht ik de mogelijkheid om deze te realiseren wel van
doorslaggevende betekenis. Er zijn immers vele partijen die een belang kunnen
hebben bij een waardestijging, maar dat maakt deze partijen nog niet tot de
dragers van het risico van die waardestijging.149 Indien de mogelijkheid om
bepaalde waardestijging te realiseren ontbreekt, kan een belastingplichtige
naar mijn mening ook niet de drager zijn van het risico van deze waardestijgingen.150
Bedacht dient te worden dat de mogelijkheid tot realisatie twee kanten op
werkt. Het lopen van het risico van waardeverandering houdt ook in dat een
belastingplichtige de mogelijkheid ‘heeft’ dat een waardedaling wordt gerealiseerd. Anders dan voor waardestijgingen, vormt het in geval van waardedalingen
mijns inziens géén belemmering indien de belastingplichtige afhankelijk is
van een door een andere partij te nemen beslissing. Immers, kenmerkend voor
het dragen van het risico van waardedaling is dat dit risico in beginsel onontkoombaar is.151
Het bezitten van de mogelijkheid om een waardestijging te realiseren of de
vruchten te genieten wordt ook wel aangeduid als de beschikkingsmacht. In het
kader van de inkomsten- en vennootschapsbelasting is beschikkingsmacht niet

147. In dit kader gebruik ik de term bezit niet als een civiel-juridisch begrip maar meer in overdrachtelijke zin. Risico is immers geen goed en derhalve niet vatbaar voor bezit.
148. Vgl. HR 13 oktober 2006, nr. 42 725, BNB 2007/61, waarin belanghebbende een optie op aandelen
had en voor uitoefening al overeenstemming had bereikt met een koper van de aandelen. Hof
en Hoge Raad oordeelden dat belanghebbende geen enkel risico liep ten aanzien van deze aandelen en derhalve niet op enig moment de economische eigendom van de aandelen heeft gehad.
149. Zo zullen bijvoorbeeld ook aandeelhouders, schuldeisers en werknemers een belang hebben bij
de waardestijging van de activa van een vennootschap.
150. Vgl. Rozendal 2009-1, blz. 1520 inzake het arrest HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7 waarin
de verkoper van de aandelen de mogelijkheid ontbeerde om zelfstandig de waardestijging van
de aandelen te gelde te maken.
151. Tenzij dit risico wordt afgedekt. Het afdekken van een dergelijk risico geschiedt echter door het
over te dragen aan een andere partij die daardoor de drager wordt van het risico van waardeverandering.
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expliciet genoemd als separaat criterium voor economische eigendom.152 Mijns
inziens is het echter niet zo dat elke betekenis moet worden ontzegd aan de
beschikkingsmacht, ondanks dat dit niet expliciet in de rechtspraak is genoemd
als vereiste. In de eis dat sprake moet zijn van het lopen van risico van waardeverandering ligt mijns inziens het hebben van de beschikkingsmacht besloten.
Wel dient bedacht te worden dat beschikkingsmacht niet inhoudt dat men
bevoegd moet zijn het onderliggende activum te verkopen.153 Uit het door Gassler
gegeven voorbeeld van een personenvennootschap154 kan worden afgeleid dat
beschikkingsmacht de vorm is waarin het risico van waardeverandering zich
manifesteert. De individuele vennoten in een personenvennootschap kunnen
niet zelfstandig over de ingebrachte activa beschikken maar worden toch als
economische eigenaar van deze goederen aangemerkt, ook voor toepassing van
de directe belastingen. Waar het om gaat is dat de vennoten de mogelijkheid
hebben de vruchten te genieten, alsmede om de waardeverandering te realiseren
door verkoop van hun bewijs van deelgerechtigdheid in de personenvennootschap.
3.2.3.6.4 De betekenis van zeggenschap
Ingeval van aandelen dient de zeggenschap te worden onderscheiden van
beschikkingsmacht. Zeggenschap geeft recht om over het beleid van de vennootschap mee te beslissen. Men kan de beschikkingsmacht hebben over de aandelen
zonder dat er sprake is van zeggenschap in de vennootschap. De rechtspraak inzake
de kwalificatie van certificaten illustreert dat zeggenschap geen relevant criterium
is. Het houden van certificaten leidt immers tot de aanwezigheid van economische
eigendom en derhalve tot een direct belang.
3.2.3.7 Economische eigendom versus fiscale eigendom
Het is van belang het juiste onderscheid aan te brengen tussen het begrip ‘economische eigendom’ en het begrip ‘fiscale eigendom’ of ‘eigendom voor fiscale
doeleinden’. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan namelijk worden afgeleid
dat de invulling van deze begrippen niet gelijk is. Immers, zowel de juridische
eigenaar als de economische eigenaar van aandelen kan in beginsel worden
aangemerkt als fiscaal eigenaar. De rechtspraak van de Hoge Raad brengt echter
met zich dat het mogelijk is dat geen enkele partij als economisch eigenaar kan
worden aangemerkt. In de door de Hoge Raad gehanteerde ‘alles of niets-benadering’ is voor economische eigendom namelijk het gehele economische belang
vereist. Indien het gehele economisch belang is verdeeld over de juridische
eigenaar en een ander, dan is er geen sprake van een economisch eigenaar.
Zolang een ander dan de juridische eigenaar niet het gehele economische belang
heeft, blijft de juridische eigenaar de eigenaar voor fiscale doeleinden.155 De

152. Dit is wel het geval binnen de omzetbelasting. Ook bij de overdrachtsbelasting heeft de wetgever
erkend dat beschikkingsmacht een rol speelt. Zie NnavV, Kamerstukken II 1994/95, 24 172, nr. 5, blz.
23.
153. Deze bevoegdheid is immers voorbehouden aan de juridische eigenaar. Vgl. Bruins Slot 2006, blz.
110-111.
154. Zie Gassler 2006, blz. 49.
155. Niet duidelijk is wat de consequentie is voor de juridisch eigenaar indien hij zelf geen enkel economisch belang bezit en het gehele economische belang over meerdere partijen is verdeeld. In
beginsel is er dan naar mijn mening geen enkele eigenaar voor fiscale doeleinden aan te wijzen.
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consequentie van dit concept komt duidelijk tot uitdrukking in het bezitsvereiste van het fiscale eenheidsregime in art. 15, eerste lid Wet VPB 1969. Voor
het vormen van een fiscale eenheid geldt namelijk een dubbel vereiste; de
moedermaatschappij moet zowel de juridische als de economische eigendom
van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten. Indien een ander dan de
juridische eigenaar de economische eigendom van de aandelen in een vennootschap bezit, kan geen van beiden een fiscale eenheid vormen door het ontbreken
van de economische dan wel de juridische eigendom. Op basis van de letterlijke
tekst van de wet is een fiscale eenheid ook niet mogelijk indien een deel van
het economische belang bij de aandelen bij een ander dan de juridische eigenaar
ligt, bijvoorbeeld door het schrijven van een optie op deze aandelen.156 De
juridische eigenaar heeft dan immers niet het gehele economische belang in
handen en uit de rechtspraak volgt dat er dan geen sprake kan zijn van economische eigendom. De opvatting van Van Lemel157 dat een moedermaatschappij
door het schrijven van een optie op aandelen in een dochtermaatschappij
minder economische rechten heeft maar niet de economische eigendom van
deze aandelen verliest vindt naar mijn mening geen steun in de jurisprudentie.
Inderdaad zal het vestigen van een optierecht in de regel niet met zich brengen
dat de economische eigendom bij de aandelen verschuift naar deze derde.
Echter, op grond van de jurisprudentie inzake de economische eigendom zal
de juridische eigenaar niet langer als economisch eigenaar kunnen worden
aangemerkt. De moedermaatschappij heeft immers niet het gehele economische
belang bij de aandelen. De moedermaatschappij is weliswaar nog steeds de
fiscale eigenaar van de aandelen,158 maar gelet op de wettekst van art. 15 Wet
VPB 1969 is dat niet voldoende voor het vormen van een fiscale eenheid.
3.2.4

Financiële deelbelangen

3.2.4.1 Inleiding
Aandelen en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren belichamen veelal een complex van verschillende rechten. Het gaat dan in beginsel om financiële rechten
en zeggenschapsrechten. In de voorgaande paragraaf hebben we al gezien dat
het mogelijk is dat een ander dan de juridische eigenaar van de aandelen het
gehele economische belang en daarmee alle financiële rechten kan bezitten.
Alleen de eventueel aan de aandelen gekoppelde stemrechten blijven dan
achter bij de juridische eigenaar, bijvoorbeeld in geval van certificering. Behalve
de figuur van de economische eigendom zijn er nog andere situaties denkbaar
waarin men slechts een deel van de rechten bezit die in een aandeel of vergelijkbare rechtsfiguur zijn belichaamd. Zo is het ook mogelijk om het complex
van financiële rechten dat in een aandeel ligt besloten verder op te splitsen in
verschillende deelbelangen. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld zichtbaar bij rechten
om aandelen te verwerven, genotsrechten en winstbewijzen. Hierna worden
de rechtsverhoudingen behandeld die in financiële zin een deelbelang bij

156. De staatssecretaris is deze mening ook toegedaan, zo blijkt uit het Besluit van 23 oktober 2003,
nr. CPP2003/1917M, BNB 2004/18.
157. Van Lemel 2005, blz. 1702.
158. Van Lemel lijkt de begrippen ‘economische eigendom’ en ‘fiscale eigendom’ hetzelfde in te
vullen, mijns inziens ten onrechte.
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aandelen of vergelijkbare instrumenten vertegenwoordigen (niet-zijnde de economische eigendom). Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de relevante fiscale rechtspraak.
3.2.4.2

Rechten om bestaande aandelen te verwerven

3.2.4.2.1 Algemeen
Een recht om aandelen te verwerven kan voor civielrechtelijke doeleinden als
een wilsrecht of als een onherroepelijk aanbod worden beschouwd.159 Bekende
voorbeelden van een recht om aandelen te verwerven zijn optierechten en conversierechten. Een optierecht is een recht om een goed te kopen (calloptie) of
te verkopen (putoptie) tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde
periode.160 Een conversierecht is gekoppeld aan converteerbare obligatieleningen.
Het conversierecht geeft de houder van een obligatie of de emittent van de
obligatie het recht om de lening te converteren in aandelen in de emittent.
3.2.4.2.2 Fiscale kwalificatie van een recht om bestaande aandelen te verwerven
In de zogenoemde Falcons-jurisprudentie heeft de Hoge Raad een fiscale kwalificatie gegeven aan rechten om bestaande aandelen te verwerven.
Het Falcons-arrest
De Falcons-doctrine vindt zijn oorsprong in het befaamde Falcons-arrest, HR 22
november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34. In deze zaak was sprake van een vennootschap, belanghebbende, die twee soorten aandelen in een nv bezat, gewone
en preferente aandelen.Beide soorten aandelen vertegenwoordigden samen een
belang van meer dan vijf procent in de nv. Een deel van de aandelen bestond uit
geblokkeerde aandelen, die ten titel van beheer waren overgedragen aan een
trust. Deze aandelen zouden worden gebruikt om aan de leveringsverplichting
te voldoen indien de obligatiehouders van de nv de aan de obligaties gekoppelde
opties op aandelen in de nv, ‘Falcons’161 genaamd, zouden uitoefenen. Vervolgens
kocht belanghebbende een pakket geblokkeerde aandelen en een pakket Falcons.
Ten slotte verkocht belanghebbende al haar aandelen en de Falcons aan een
derde. In geschil was of het resultaat behaald met de verkoop van de geblokkeerde
aandelen en de Falcons onder de deelnemingsvrijstelling viel.
In zijn overwegingen vangt de Hoge Raad aan met een belangrijke passage ten
aanzien van de strekking van de deelnemingsvrijstelling. De belangrijkste
overweging van de Hoge Raad staat in r.o. 3.3.1. waarin de Hoge Raad oordeelt:
“De deelnemingsvrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat in een deelnemingsverhouding dezelfde winst tweemaal in een belasting naar de winst wordt
betrokken. Indien het belang bij een tot een deelneming behorend aandeel wordt
opgesplitst, zoals in casu door het schrijven van een optie op dat aandeel, strookt
het met die strekking bij beide belanghebbenden bij dat aandeel de deelnemings-

159. Zie ook Van Weeghel 1992, blz. 1558.
160. Een bijzondere variant van een optie op aandelen is een warrant.
161. Falcons staat voor ‘fixed term agreements for long term call options on existing securities’ en gaf
de obligatiehouders het recht om bestaande aandelen in nv te kopen tegen een vooraf vastgestelde
uitoefenprijs.
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vrijstelling toe te passen, zodat de deelnemingsvrijstelling geldt voor alle vooren nadelen van dat aandeel (...).”

De Hoge Raad spreekt hier van ‘een opgesplitst belang’ en gebruikt niet de
term ‘gehele economische belang’ die wordt gebruikt bij het omschrijven van
de economische eigendom. Desalniettemin rechtvaardigt de rechtspraak inzake
de economische eigendom in combinatie met de Falcons-rechtspraak naar mijn
mening de conclusie dat met het opsplitsen van een belang wordt gedoeld op
het opknippen van het gehele economische belang. Immers, indien één of
meerdere (doch niet alle) elementen (bijvoorbeeld het risico van waardeveranderingen) van de economische eigendom van een aandeel zich bevindt bij een
andere partij dan de juridische eigenaar, dan is er (nog) geen sprake van economische eigendom. Indien het gehele economische belang zich niet in één hand
bevindt, maar is verdeeld over twee partijen ligt het derhalve voor de hand te
stellen dat het gehele economische belang bij dat aandeel is opgesplitst.162 Dit
kan zich ook voordoen indien een onderdeel van een element (bijvoorbeeld
alleen het risico van waardestijgingen), zich bij een ander dan de juridische
eigenaar bevindt. Ik ben dan ook van mening dat de Hoge Raad met ‘het
opsplitsen van het belang bij een tot een deelneming behorend aandeel’ de
situatie voor ogen heeft waarin de juridische eigenaar van een aandeel niet het
gehele economische belang bij dat aandeel heeft. Het gevolg is dat ingeval van
een opgesplitst belang, geen economisch eigenaar valt aan te wijzen.163 Het
voorgaande brengt met zich dat er geen sprake is van een uitbreiding of nieuwe
invulling van het begrip economische eigendom, zoals wel is gesuggereerd in
de fiscale literatuur.164 Deze conclusie vindt ook geen steun in de bewoordingen
van de Hoge Raad. Voor economische eigendom is immers het gehele economische belang vereist en daarvan is in geval van een optierecht nu juist geen
sprake; het gehele belang is immers gesplitst en bevindt zich niet bij één partij.165
Vervolgens geeft de Hoge Raad een aantal algemene regels ten aanzien van de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling in geval van opties op aandelen.
Deze regels gelden zowel bij callopties als bij putopties:
“3.3.2. Indien de houder van een als deelneming in de zin van artikel 13 van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet) aan te merken
pakket aandelen aan een derde het recht geeft een of meer van de in zijn bezit
zijnde aandelen voor een vastgestelde prijs te kopen (calloptie), geldt dat de

162. Vgl. de conclusie van A-G Van Ballegooijen voor HR 20 mei 2005, nr. 40 281, BNB 2005/260, V-N
2005/28.17 waarin de A-G in onderdeel 5.12 stelt dat het Falcons-arrest zag op een opsplitsing
van het belang bij een tot een deelneming behorend aandeel, in die zin dat een bestaande aandeelhouder niet meer het gehele economische belang heeft bij het aandeel. Zie tevens Rozendal
2009-1, blz. 1520.
163. Vgl. Van der Stok 2000, blz. 1571.
164. Zie bijvoorbeeld Van Kalmthout 2006, blz. 86. Anders De Gunst en Rompen 2009, blz. 1053.
165. Ook A-G Van Ballegooijen stelt dat sprake is van het opsplitsen van een belang bij een aandeel
indien “een bestaande aandeelhouder niet meer het gehele economische belang heeft bij het
aandeel.” Zie Conclusie A-G Van Ballegooijen voor HR 20 mei 2005, nr. 40 281, BNB 2005/260 in
V-N 2005/28.17. Dit is slechts anders indien de optie onderdeel is van een overeenkomst op basis
waarvan het gehele economische belang zich bij een ander dan de juridische eigenaar bevindt.
In dezelfde zin De Gunst en Rompen 2009, blz. 1053.
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vergoeding die de houder van de deelneming voor die optie ontvangt onder de
deelnemingsvrijstelling valt en dat bij gebruikmaking van de optie als vervreemdingsprijs voor de deelneming geldt de prijs die de derde met gebruikmaking
van de optie voor de deelneming betaalt (optie-uitoefenprijs). Aldus valt het
resultaat dat de houder van de deelneming met de optie realiseert onder de
deelnemingsvrijstelling.
3.3.3. Anders dan uit het arrest van de Hoge Raad van 6 maart 1996, nr. 30 093,
BNB 1996/365, zou kunnen worden afgeleid, geldt het in punt 3.3.2 gestelde niet
alleen voor een aan een derde verstrekt recht aandelen te kopen, maar ook voor
het van een derde bedongen recht in het bezit zijnde aandelen voor een vastgestelde prijs te kunnen verkopen (putoptie). Bij een dergelijke optie zal de door
de houder van de deelneming betaalde premie onder de deelnemingsvrijstelling
vallen. Voorts zal, indien de houder van de deelneming gebruik maakt van de
optie, voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling de optie-uitoefenprijs
als overdrachtsprijs gelden.
3.3.4. In het hierboven in de punten 3.3.2 en 3.3.3 geschetste stelsel past het om
ingeval de optie wordt uitgeoefend, bij de verkrijger van de deelneming als
verkrijgingsprijs in aanmerking te nemen de optie-uitoefenprijs, vermeerderd
– in geval van een putoptie verminderd – met de ter zake van het verstrekken
van het optierecht betaalde vergoeding. Aldus zal het resultaat op de optie ook
bij hem onder de deelnemingsvrijstelling vallen.”

De door de Hoge Raad geformuleerde regels gelden ook indien uitoefening van
de optie uiteindelijk niet plaatsvindt:
“3.3.5. Het in punt 3.3.1 vermelde uitgangspunt brengt ook mee dat het resultaat
op een optie op tot een deelneming behorende aandelen eveneens onder de
deelnemingsvrijstelling valt indien de optie uiteindelijk niet of niet geheel wordt
uitgeoefend. Dit heeft tot gevolg dat dan de door de houder van een calloptie
betaalde vergoeding en de door de schrijver van een putoptie ontvangen vergoeding onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Dit is anders indien de houder
respectievelijk de schrijver van de optie bij uitoefening van de optie geen deelneming zou hebben verkregen.”

Het is bovendien niet noodzakelijk dat de houder van een calloptie of de schrijver
van een putoptie partij blijft bij de optieovereenkomst. Want, zo stelt de Hoge
Raad:
“3.3.6. Het in 3.3.5 overwogene geldt eveneens indien het calloptierecht wordt
vervreemd of de putoptieverplichting wordt overgedragen. Dan zal het resultaat
op de optie onder de deelnemingsvrijstelling vallen indien de houder van de
calloptie, respectievelijk de schrijver van de putoptie, bij uitoefening van de
optie een deelneming zou hebben verkregen.”

Voor de Hoge Raad is het derhalve doorslaggevend dat de houder van de optie
(of in geval van een putoptie, de schrijver) de mogelijkheid heeft om bij uitoefening
een deelneming te verkrijgen.
Uit deze overwegingen kan worden afgeleid dat de Hoge Raad geen nieuwe
invulling aan het begrip ‘aandeelhouder’ of ‘deelneming’ geeft, hoewel deze
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suggestie door diverse schrijvers wordt gewekt in de fiscale literatuur.166 Nergens
in de hiervoor geciteerde overwegingen zegt de Hoge Raad met zoveel woorden
dat opties gelijk te stellen zijn met aandelen of met een deelneming.167 Uit de
formuleringen van de Hoge Raad blijkt zelfs expliciet dat de Hoge Raad in de
periode voorafgaand aan de uitoefening van het optierecht juist géén deelneming aanwezig acht.168 Pas bij uitoefening verkrijgt de houder van de optie een
deelneming, zo blijkt bijvoorbeeld uit overweging 3.3.4. Nu onder andere sprake
is van een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 indien
men aandelen bezit, impliceert deze eis dus ook dat de Hoge Raad tot het moment
van uitoefening geen aandelenbezit aanwezig acht, ondanks dat bij de houder
van de optie wel de deelnemingsvrijstelling wordt toegepast. Dit is mijns inziens
ook logisch aangezien de houder van een recht om aandelen te verwerven zich
tot het moment van uitoefening van het recht (of het verstrijken van de termijn)
niet in een (economisch) vergelijkbare positie bevindt als die van een aandeelhouder. Er bestaat immers geen enkele aanspraak jegens de vennootschap
waarin de aandelen kunnen worden verkregen die vergelijkbaar is met de
aanspraken die een aandeelhouder heeft. Er is slechts sprake van een overeenkomst tussen de aandeelhouder en een derde uit hoofde waarvan de aandelen
geleverd moeten (in geval van een calloptie) of kunnen (in geval van een
putoptie) worden door de aandeelhouder aan deze derde.
De consequentie van het bovenstaande is dat geen sprake kan zijn van een
deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 indien de houder
van een minderheidsdeelneming tevens optierechten heeft om aandelen in de
betreffende vennootschap te verwerven, die bij uitoefening zouden leiden tot
een deelneming.169 Pas na uitoefening van de optie is er sprake van een deelneming. De wetgever is in ieder geval dezelfde mening toegedaan, zo blijkt uit
de parlementaire behandeling van de Wet werken aan winst. Volgens de wetgever is de meetrekregeling van art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969 ook van toepassing op optierechten indien de belastingplichtige niet, maar een verbonden
lichaam wel een deelneming heeft in de zin van art. 13, tweede lid of derde lid

166. O.a. naar aanleiding van HR 22 april 2005, nr. 40 562, BNB 2005/254. Zie onder meer Van Kalmthout
2006, blz. 86 alsmede Hiemstra 2010, blz. 804. Van Strien 2007, blz. 215 betoogt dat opties kunnen
kwalificeren als een deelneming. Zuidgeest 2008, blz. 222 concludeert dat een optiehouder gelijk
wordt gesteld met een aandeelhouder.
167. In dezelfde zin Bobeldijk 2009, blz. 114 die stelt dat uit de rechtspraak nog niet kan worden
afgeleid dat opties gelijkgesteld kunnen worden met aandelen. De Hoge Raad kwalifceert een
recht om aandelen te verwerven overigens ook als een ‘rechtsbetrekking die overeenkomt met
die van aandeelhouder’ of als ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’. Deze kwalificaties worden
besproken in paragraaf 3.2.4.3.2 en paragraaf 3.2.4.3.4 hierna.
168. Overigens leidt een zuiver grammaticale interpretatie van de rechtsoverwegingen van de Hoge
Raad in het Falcons-arrest niet zonder meer tot een logische uitkomst. Zie bijvoorbeeld De Vries
en Niekel 2013 die ten aanzien van de vraag of de schrijver van een optie ook een deelneming
moet hebben afstappen van een grammaticale interpretatie. Hoewel ik de opvatting van de
auteurs op dit punt onderschrijf, blijf ik van mening dat de Hoge Raad opties niet op één lijn
heeft gesteld met aandelen, c.q. een deelneming.
169. Bijvoorbeeld indien sprake is van drie procent aandelen in een vennootschap en een optie op
nog eens drie procent van de aandelen in dezelfde vennootschap. Zie voor een andere opvatting
De Jager 2007, blz. 1017.
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Wet VPB 1969.170 Indien optierechten gelijkgesteld zouden kunnen worden met
aandelen, dan zou art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969 ten aanzien van optierechten
overbodig zijn. Ook de beleidsmaker is van mening dat uit het Falcons-arrest
niet volgt dat een optierecht aangemerkt kan worden als een deelneming.171
Niet-uitgeoefende opties
Na het Falcons-arrest wordt in HR 18 juni 2004, nr. 40 159, V-N 2004/45.11 bevestigd
dat het resultaat op een optie op aandelen ook onder de deelnemingsvrijstelling
valt indien de optie uiteindelijk niet wordt uitgeoefend. In de betreffende casus
was een schadevergoeding betaald aan de houder van een calloptie op aandelen
wegens ontbinding van het optiecontract. Het Hof oordeelde:
“De door de Hoge Raad in de overwegingen 3.3.1 tot en met 3.3.7 van zijn arrest
van 22 november 2002, BNB 2003/34c* neergelegde toepassing van artikel 13 van
de Wet geldt in het onderhavige geval evenzeer.”

De Hoge Raad sluit zich zonder nadere motivering aan bij het Hof. De betaalde
schadevergoeding viel onder de deelnemingsvrijstelling en was mitsdien niet
aftrekbaar bij de houder van de calloptie. Uit dit arrest kan naar mijn mening
ook worden afgeleid dat de aandelen waarop de optie betrekking heeft voor de
schrijver van de optie géén deelneming hoeven te vormen. Voor de kwalificatie
als deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 wordt er in de
regel van uitgegaan dat het moet gaan om onmiddellijk aandeelhouderschap.172
In de onderhavige casus was echter sprake van een optierecht geschreven op
middellijk gehouden aandelen.
Doorverkoop van aandelen onmiddellijk na uitoefening
Het feit dat de aandelen onmiddellijk na uitoefening van het optierecht worden
verkocht staat niet in de weg aan de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
zo blijkt uit HR 13 oktober 2006, nr. 42 725, BNB 2007/61. In dit arrest werd door
belanghebbende een optie verkregen op een pakket aandelen dat bij uitoefening
een deelneming zou gaan vormen. Voordat de optie daadwerkelijk werd uitgeoefend had belanghebbende een koper gevonden voor de nog te verkrijgen
aandelen. Onmiddellijk na uitoefening van de optie werden de aandelen ook
daadwerkelijk door belanghebbende doorverkocht aan de betreffende koper.
Hoewel de optieovereenkomst voorafgaand aan de verkrijging van de aandelen
was overgedragen aan een dochtervennootschap van belanghebbende, had Hof
Amsterdam beslist dat het resultaat bij de transactie toekwam aan belanghebbende en niet aan de dochtervennootschap.173 Het Hof stelde voorts dat belanghebbende niet op enig moment de juridische of de economische eigendom van

170. In dit kader heeft de wetgever expliciet aangegeven dat met de herziening van art. 13 Wet VPB
1969 en het nieuwe art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969 geen wijziging is beoogd in de door de Hoge
Raad ontwikkelde Falcons-doctrine. Zie NV, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 8, blz. 89 en MvA,
Kamerstukken I 2006/07, 30 572, nr. C, blz. 10.
171. Zie onderdeel 1.5.1.2 van het Besluit van 12 juli 2010, nr. DGB2010/2154M, Stcrt. 2010, 11223.
172. Zie Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Vennootschapsbelasting, Artikelsgewijs commentaar bij art. 13
Wet VPB 1969 onderdeel 3.4.1. Zoals aldaar wordt vermeld ontbreekt namelijk de omschrijving
'middellijk of onmiddellijk' of 'direct of indirect'.
173. Zie Hof Amsterdam MK III, 14 september 2005, nr. 03/4330, V-N 2006/12.9.
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de aandelen heeft gehad. Belanghebbende liep namelijk geen enkel risico bij
de aandelen en kon op geen enkel moment als fiscale eigenaar van de aandelen
worden aangemerkt. Omdat de intentie van belanghebbende niet gericht was
op het gaan houden van de bij de uitoefening van de optie te verkrijgen aandelen was volgens het Hof ook het Falcons-arrest niet van toepassing. De Hoge
Raad was echter een andere mening toegedaan en oordeelde als volgt:
“Ingeval een vennootschap een aan haar verleende optie op een deelneming
uitoefent, wordt bij haar als verkrijgingsprijs van de deelneming in aanmerking
genomen de optie-uitoefenprijs, eventueel vermeerderd met de ter zake van
het verstrekken van het optierecht betaalde vergoeding, mits de uitoefening
van de optie in het verwerven van een deelneming zou hebben geresulteerd
(vgl. HR 22 november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34). Wanneer de vennootschap
ten tijde van of onmiddellijk na de verwerving de deelneming vervreemdt voor
een hoger bedrag dan de aldus berekende kostprijs van de deelneming is ter
zake van de gerealiseerde boekwinst de deelnemingsvrijstelling van toepassing,
ook indien het lichaam wegens de doorverkoop van de desbetreffende aandelen
gedurende zijn bezitsduur geen risico heeft gelopen met betrekking tot die
deelneming. Anders dan het Hof kennelijk heeft geoordeeld staat die doorverkoop niet eraan in de weg dat belanghebbende door uitoefening van de optie
een deelneming (...) heeft verkregen. Het Hof heeft dus ten onrechte geoordeeld
dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling de eis geldt dat de
intentie van belanghebbende niet gericht mocht zijn op het doorverkopen van
de bij de uitoefening van de optie te verkrijgen aandelen.”

De Hoge Raad bevestigt in dit arrest dat de mogelijkheid om een deelneming te
kunnen verkrijgen reeds voldoende is om het met een optie behaalde resultaat
onder de deelnemingsvrijstelling te kunnen brengen. Dit resultaat werd in de
onderhavige casus direct na de uitoefening gerealiseerd ondanks de directe
doorverkoop van de aandelen. Het voordeel dat belanghebbende behaalde bij
deze doorverkoop viel derhalve onder de deelnemingsvrijstelling, aldus de
Hoge Raad. De Hoge Raad is in dit arrest derhalve van mening dat de in de wet
opgenomen vereisten van de deelnemingsvrijstelling voorrang hebben op de
ratio van de deelnemingsvrijstelling.
3.2.4.2.3 Tussenconclusie
De Hoge Raad lijkt met de Falcons-doctrine een systeem te hebben geschapen
waarbinnen een vermogensmutatie van de aandelen in een vennootschap bij
de partij die het risico van deze vermogensmutatie draagt onder de deelnemingsvrijstelling valt. Dit kan dus ook bij de partij zijn die tijdens de periode dat
deze vermogensmutatie ontstaat nog geen aandeelhouder is. De Hoge Raad
geeft dus géén nieuwe invulling aan het begrip ‘aandeelhouder’ of aan het
begrip ‘deelneming’.174 Op het moment waarop de vermogensmutatie van de
onderliggende aandelen zich daadwerkelijk manifesteert en definitief tot de
totale winst van een belastingplichtige gaat behoren wordt op dit resultaat de
deelnemingsvrijstelling toegepast, mits op het moment van de realisatie van

174. Daarmee is dus niet meteen gezegd dat een recht om aandelen te verwerven geen belang zou
kunnen vormen. De invulling van het begrip ‘belang’ is echter een ander vraagstuk dan de
invulling van het begrip ‘aandeel’.
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de waardemutatie aan het formele aandeelhoudersvereiste van art. 13, tweede
lid Wet VPB 1969 wordt voldaan of had kunnen worden voldaan.
De lijn van de Hoge Raad ten aanzien van de kwalificatie van rechten om
bestaande aandelen te verwerven is niet geheel consistent. In het Falcons-arrest
merkt de Hoge Raad het schrijven van een optie aan als ‘het opsplitsen van een
belang bij een aandeel’. In de daaropvolgende arresten wordt deze kwalificatie
niet op expliciete wijze gegeven aan de rechtsbetrekking die bestond tussen de
rechtssubjecten. In HR 18 juni 2004, nr. 40 159, V-N 2004/45.11 en HR 13 oktober
2006, nr. 42 725, BNB 2007/61 komt de term ‘belang’ zelfs niet voor in de overwegingen van het Hof, respectievelijk de Hoge Raad. Wel wordt in beide arresten
expliciet verwezen naar het Falcons-arrest.
Opgemerkt dient te worden dat de Falcons-leer vooralsnog alleen is toegepast
op waardemutaties. Thans is nog niet duidelijk of deze leer zich ook uitstrekt
naar dividenden. Te denken valt aan de situatie waarin dividenden opkomen uit
een pakket aandelen kleiner dan vijf procent en daarnaast nog sprake is van een
recht om aandelen in de betreffende vennootschap te verwerven. Indien uitoefening van dit recht zou leiden tot een aandelenbezit van ten minste vijf procent,
vallen de dividenden die in de periode voorgaand aan de uitoefening van het
recht worden ontvangen naar mijn mening niet onder de deelnemingsvrijstelling.
Tot het moment van uitoefening is er immers geen sprake van een deelneming.
3.2.4.3

Rechten om nieuwe aandelen te verwerven

3.2.4.3.1 Algemeen
De hiervoor besproken Falcons-doctrine is door de Hoge Raad slechts toegepast
ten aanzien van rechten op reeds bestaande aandelen. Indien een belastingplichtige een recht heeft om aandelen te verwerven, kan dit recht echter ook
betrekking hebben op nog uit te geven aandelen. Men zou in dit verband kunnen
stellen dat het niet mogelijk is om een deelbelang in een lichaam te hebben als
de aandelen nog niet bestaan of nog niet zijn uitgegeven. Aan de andere kant
heeft de houder van een recht om nieuwe aandelen te verwerven wel een deelbelang bij (de resultaten van) het onderliggende lichaam. Bovendien is de consequentie van de Falcons-doctrine, te weten toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het resultaat dat is behaald met een recht om aandelen te behalen, ook
van toepassing verklaard op rechten om nieuwe aandelen te verwerven. Derhalve
kies ik ervoor om dit onderwerp niet separaat, doch als onderdeel van de paragraaf inzake deelbelangen te behandelen.
3.2.4.3.2 Een rechtsbetrekking die overeenkomt met die van aandeelhouder
De Hoge Raad heeft in het kader van de fiscale behandeling van een vennootschap
die rechten om aandelen te verwerven toekent een reeks van arresten gewezen
waarin werd geoordeeld dat de houder van een recht om aandelen in een vennootschap te verwerven, tot die vennootschap in een rechtsbetrekking staat die
zodanig overeenkomt met die van aandeelhouder dat alle transacties tussen hem
en die vennootschap op gelijke voet als geldt voor de aandeelhouder buiten de
winstsfeer worden afgewikkeld.
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Deze reeks van arresten vangt aan in 2001 met een tweetal arresten, te weten
HR 21 februari 2001, nr. 35 074, BNB 2001/160 en HR 21 februari 2001, nr. 35 639,
BNB 2001/161. In beide arresten was sprake van een situatie waarin optierechten
op nieuw uit te geven aandelen in een vennootschap waren toegekend aan
werknemers van deze vennootschap, respectievelijk aan werknemers van één
van de in een fiscale eenheid gevoegde dochtermaatschappijen van de betreffende vennootschap. Het geschil draaide om de vraag of het waardeverloop op
de opties ten laste kon worden gebracht van de fiscale winst van de vennootschap waarin aandelen konden worden verkregen. In HR 21 februari 2001, nr.
35 074, BNB 2001/160 worden de door het hof gegeven rechtsoordelen door de
Hoge Raad getoetst:
“3.1. Het Hof heeft onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 16
oktober 1996, nr. 31 589, BNB 1997/47, geoordeeld dat tot de ondernemingskosten slechts kan worden gerekend de waarde van de aan de werknemers toegekende optierechten ten tijde van de toekenning. Dat oordeel is juist.”

De Hoge Raad vervolgt met het formuleren van de volgende rechtsregel:
“De houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht
heeft verleend, staat tot die vennootschap in een rechtsbetrekking die zodanig
overeenkomt met die van aandeelhouder dat alle transacties tussen hem en
die vennootschap op gelijke voet als geldt voor de aandeelhouder buiten de
winstsfeer worden afgewikkeld. Het waardeverloop van de optie heeft derhalve
geen invloed op het fiscale resultaat (...).”

De Hoge Raad geeft in dit arrest een algemene regel175 waarmee wordt vastgesteld hoe de rechtsbetrekking tussen de optieverlenende vennootschap en de
houder van een optie moet worden geduid.
De in HR 21 februari 2001, nr. 35 074, BNB 2001/160 gegeven rechtsregel wordt
in het op dezelfde dag gewezen arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 639, BNB
2001/161 uitgebreid. Zo valt te lezen nadat de Hoge Raad in r.o. 3.1 het rechtsoordeel van het hof als juist heeft beoordeeld:
“De houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht
heeft verleend, of, zoals in casu, in een met deze in een fiscale eenheid als
bedoeld in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verbonden
lichaam staat tot die vennootschap of dat verbonden lichaam in een rechtsbetrekking die zodanig overeenkomt met die van aandeelhouder dat alle transacties tussen hem en die vennootschap of dat verbonden lichaam op gelijke
voet als geldt voor de aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld.”

De door de Hoge Raad gegeven kwalificatie van de rechtsbetrekking geldt ook
indien de toegekende opties betrekking hebben op aandelen in een dochtervennootschap die deel uitmaakt van een fiscale eenheid met de optieverlenende
vennootschap.
175. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de algemene formulering die de Hoge Raad gebruikt
om de subjecten die partij zijn bij deze rechtsbetrekking aan te duiden. Er wordt niet gesproken
van ‘de belanghebbende’ maar van ‘de vennootschap die het optierecht heeft verleend’ en van
‘de houder van een optie op aandelen’. Vgl. Lubbers 2007, blz. 146.
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Met het arrest HR 8 maart 2002, nr. 36 714, BNB 2002/155 werd door de Hoge Raad
een verdere uitbreiding gegeven van de arresten van 21 februari 2001. Ook in dit
arrest waren opties op aandelen in een vennootschap toegekend aan werknemers.
In de onderhavige casus ging het echter om aandelen in de (niet-gevoegde)
dochtermaatschappij van de optietoekennende vennootschap, zodat de waardeverandering van de optieverplichting de dochtermaatschappij en niet de optietoekennende vennootschap aanging. Deze dochtermaatschappij was met de
optietoekennende vennootschap verbonden in de zin van art. 10a, vierde lid Wet
VPB 1969 en tevens belanghebbende in deze zaak. De Hoge Raad herhaalt de
eerder geformuleerde rechtsregel176 dat de houder van een optie op aandelen in
de vennootschap die het optierecht heeft verleend, tot die vennootschap in een
rechtsbetrekking staat die zodanig overeenkomt met die van aandeelhouder en
stelt vervolgens:
“Ook indien, zoals in casu, de waardeverandering van de optieverplichting niet
de vennootschap aangaat die het optierecht heeft verleend, maar een dochtervennootschap die moet worden aangemerkt als een met de optieverstrekkende
vennootschap verbonden lichaam als bedoeld in het huidige artikel 10a, vierde
lid, van de Wet, heeft die waardeverandering geen invloed op het fiscale resultaat.”

Ging het in de hiervoor besproken arresten om de waardeontwikkeling van het
optierecht, in het arrest HR 22 maart 2002, nr. 36 392, BNB 2002/185 draaide het
geschil om de fiscale behandeling van de afkoop van een optieverplichting. Een
vennootschap had aan drie personen opties op nieuw uit te geven aandelen
verleend. Enkele jaren later had de belanghebbende in deze casus, zijnde de
moedermaatschappij van de fiscale eenheid waarin de optieverlenende vennootschap was gevoegd, deze opties verworven van de rechthebbenden.177 Omdat er
sprake was van een fiscale eenheid tussen belanghebbende en haar dochtermaatschappij, was de verwerving van de opties in fiscale zin aan te merken als de
afkoop van een optieverplichting van belanghebbende zelf.178 De Hoge Raad
herhaalt in r.o. 3.2. letterlijk de eerder gegeven algemene regel, daarbij opnieuw
verwijzend naar het precedentarrest HR 21 februari 2001, nr. 35 074, BNB 2001/160.
De kwalificatie van een optierecht als een ‘rechtsbetrekking die overeenkomt
met die van aandeelhouder’ ziet ook op conversierechten, zo blijkt uit HR 20 mei
2005, nr. 40 038, BNB 2005/260. In dit arrest zag het geschil op de fiscale winstbepaling van een vennootschap die een converteerbare obligatielening had uitgegeven. Indien de houders van de converteerbare obligatie zouden overgaan tot
uitoefening van hun conversierecht had de uitgevende vennootschap het recht
om in plaats van het toekennen van aandelen op het tijdstip van de conversie
een bedrag in contanten te voldoen aan de aandeelhouders, gebaseerd op de
slotkoers van het aandeel op de dag van aanbieding. Deze mogelijkheid werd

176. De Hoge Raad verwijst in dit arrest letterlijk naar het arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 074, BNB
2001/160 en beschouwt dit derhalve als een precedentarrest.
177. De Hoge Raad stelde overigens dat de moedermaatschappij de opties niet had afgekocht maar
verworven. Zie voor een andere opvatting de conclusie van A-G Van Kalmthout 16 augustus 2001,
nr. 36 392, V-N 2001/54.22 die stelt dat de opties als gevolg van de overdracht teniet waren gegaan.
178. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch, MK III, 20 juni 2000, nr. 97/0538, V-N 2000/41.1.7, r.o. 4.2.
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aangeduid als de kasvariant. In geschil was of de vennootschap die de converteerbare obligatielening had uitgegeven de betalingen uit hoofde van de kasvariant ten laste van haar fiscale winst kon brengen. De Hoge Raad oordeelt dat
de overeenkomst tussen een optiehouder en een aandeelhouder ook opgaat:
“(...) voor de rechtsbetrekking tussen de houder van een converteerbare obligatie, en de vennootschap tegenover welke het recht om aandelen in die vennootschap te verkrijgen kan worden uitgeoefend. Daaraan staat niet in de weg dat
het conversierecht niet afzonderlijk verhandelbaar is (...).”

De Hoge Raad oordeelt voorts dat deze rechtsregel ook geldt:
“(...) indien de vennootschap het keuzerecht heeft om de conversie af te wikkelen in hetzij aandelen hetzij een geldbedrag dat gelijk is aan de waarde van de
aandelen op het moment van uitoefening van het conversierecht.”

De lijn die door de Hoge Raad was ingezet met de werknemersoptiearresten
wordt derhalve doorgetrokken naar de rechtsbetrekking tussen een houder
van een converteerbare obligatie en de vennootschap waarin op basis van het
conversierecht aandelen kunnen worden verkregen.
3.2.4.3.3 Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op een optierecht op nieuw
uit te geven aandelen
De hiervoor besproken arresten hadden betrekking op de fiscale positie van
de vennootschap die het recht om aandelen te verwerven had toegekend. Na
het Falcons-arrest werd ook de vraag voorgelegd of de deelnemingsvrijstelling
van toepassing kon zijn indien het een optierecht op nieuw uit te geven aandelen betrof. In HR 22 april 2005, nr. 40 562, BNB 2005/254 had belanghebbende,
A NV, aandelen in haar dochtermaatschappij geleverd aan B AG. In ruil voor
deze levering had A NV een recht op nieuw uit te geven aandelen in B AG verkregen. Het door A NV verkregen recht was voor de uitoefening van het recht
in waarde gedaald. A NV wenste deze waardedaling ten laste van haar fiscale
winst te brengen. Het Hof oordeelde ten aanzien van de overeenkomst die
belanghebbende had gesloten dat:
“(...) het door A NV uit hoofde van de overeenkomst verkregen recht niet [is]
te beschouwen als – in wezen – een recht op aflossing van een geldlening, maar
als een recht op levering van aandelen in B AG. (...).”

Nadat was vastgesteld dat het ging om een recht op levering van aandelen in
B AG ging het Hof in op de vraag of de deelnemingsvrijstelling van toepassing
is:
“[H]et strookt met de strekking van de deelnemingsvrijstelling op de voor- en
nadelen die verband houden met dat recht de deelnemingsvrijstelling toe te
passen, nu A NV door het aangaan van de overeenkomst een belang bij de
aandelen van B AG heeft verkregen en ervan kan worden uitgegaan dat de door
A NV te verkrijgen aandelen bij haar een deelneming zullen vormen in de zin
van artikel 13 Wet VPB (vgl. Hoge Raad 22 november 2002, nr. 36 272, BNB
2003/34c*).”
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Het Hof maakte niet expliciet duidelijk wat het in het algemeen onder ‘een
belang bij aandelen’ verstaat, maar dit oordeel maakt wel duidelijk dat de overeenkomst tussen belanghebbende en B AG volgens het Hof een belang bij aandelen B AG vertegenwoordigt nu er sprake is van een recht op levering van aandelen.
Hieraan voegde het Hof toe:
“Aan het voorgaande doet niet af dat het in het onderhavige geval gaat om de
levering van nog uit te geven aandelen B AG en dat A NV in 1997 nog niet tot
het dividend van B AG was gerechtigd.”

Het Hof geeft in feite twee met elkaar samenhangende interpretaties van de
overeenkomst: (1) de overeenkomst is een recht op levering van aandelen en (2)
de overeenkomst vormt een belang bij de aandelen. Beide interpretaties kunnen
worden beschouwd als een gemengd hofoordeel.179 Het Hof heeft (impliciet) een
uitleg aan het begrip ‘recht op levering van aandelen’ gegeven en vervolgens
aan de hand van feiten en omstandigheden beoordeeld of de overeenkomst een
dergelijk recht vertegenwoordigt. Vervolgens komt het Hof aan de hand van
feiten en omstandigheden op basis van een (opnieuw impliciete) uitleg van het
begrip ‘belang bij aandelen’ tot de conclusie dat de overeenkomst een dergelijk
belang vertegenwoordigt. Het Hof spreekt echter niet van een gesplitst belang
bij aandelen.
De Hoge Raad behandelt vervolgens slechts het gemengde oordeel van het Hof
dat de overeenkomst een recht op levering van de aandelen behelst en overweegt:
“3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat de overeenkomst tussen A[NV] en B [AG]
gericht is geweest op de verkrijging door B [AG] van aandelen in C tegen uitreiking van aandelen in B [AG] aan A [NV], nadat A [NV] haar distributieactiviteiten
aan C zou hebben overgedragen. Middel 1, dat dit oordeel bestrijdt met een
motiveringsklacht, faalt aangezien het oordeel als van feitelijke aard en niet
onbegrijpelijk in cassatie niet met vrucht kan worden bestreden.”

De Hoge Raad stelt dat ’s Hofs eerste interpretatie van de overeenkomst een
oordeel van feitelijke aard betreft. Vervolgens wordt het oordeel van het Hof ten
aanzien van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in stand gelaten. De
Hoge Raad geeft zelf geen kwalificatie aan de rechtsbetrekking:
“3.3. Uitgaande van het in 3.2 bedoelde oordeel heeft het Hof vervolgens geoordeeld dat een – eventuele – waardedaling van het recht van A op de aandelen in
B in de periode 1 december 1997 tot en met 31 december 1997 onder de deelnemingsvrijstelling zou vallen. Dat oordeel is juist. Anders dan het middel betoogt
is niet van belang dat het betrof rechten op nieuw uit te geven aandelen.”

Men zie goed dat de Hoge Raad de kwalificatie van de rechtsbetrekking door het
Hof als ‘een belang bij aandelen’ niet overneemt en evenmin de verwijzing naar
het Falcons-arrest overneemt. De Hoge Raad geeft in dit arrest naar mijn mening
geen algemene regel maar beperkt zich, zoals vrijwel altijd, tot het berechte

179. Vgl. Lubbers 2007, blz. 134 e.v.
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geval.180 Niettemin kan uit het arrest wel de algemene regel worden gedestilleerd
dat de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing is op een recht om nog uit
te geven aandelen te verkrijgen mits bij uitoefening een deelneming kan worden
verkregen. In dit arrest geeft de Hoge Raad overigens geen nieuwe invulling
aan het begrip ‘economische eigendom’. Dit is ook in lijn met eerdere jurisprudentie waarin de Hoge Raad immers al eens heeft geoordeeld dat geen sprake
kan zijn van economische eigendom van nog uit te geven aandelen.181 Om die
reden kan ik de opvatting van A-G Van Ballegooijen182 dat in HR 22 april 2005,
nr. 40 562, BNB 2005/254 sprake was van “een recht dat de economische eigendom
van op korte termijn te emitteren aandelen representeerde” niet onderschrijven.
3.2.4.3.4 (Toekomstig) aandeelhouderschap
In HR 12 oktober 2007, nr. 43 643, BNB 2008/6 – waarin het ook draaide om de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling op nieuw uit te geven aandelen –
introduceert de Hoge Raad de term ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’. In dit
arrest gaat de Hoge Raad om ten opzichte van HR 16 december 1981, nr. 20 914,
BNB 1982/72 waarin het geschil draaide om de vraag of voordelen op een conversierecht verbonden aan een toegekende converteerbare obligatielening
onder de deelnemingsvrijstelling konden worden gebracht. Belanghebbende
had namelijk gesteld dat de voordelen uit het conversierecht aangemerkt
dienden te worden als voordelen uit een toekomstig aandeelhouderschap. De
Hoge Raad oordeelde:
“(...) dat deze opvatting echter niet juist is; dat het conversierecht deel uitmaakt
van de rechten die de houder van een converteerbare obligatie als schuldeiser
tegenover de schuldenaar van de obligatie toekomen; dat de deelnemingsvrijstelling, voor zover te dezen van belang, uitsluitend betrekking heeft op de
voordelen welke worden genoten uit hoofde van het aandeelhouderschap van
een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld,
zodat deze vrijstelling voor het door belanghebbende uit hoofde van het conversierecht genoten voordeel geen toepassing kan vinden.”

De Hoge Raad kende destijds derhalve geen enkele betekenis toe aan het feit
dat met het conversierecht een deelneming kan worden verkregen.
In HR 12 oktober 2007, nr. 43 643, BNB 2008/6 was een vergelijkbare situaties
aan de orde. Belanghebbende had een converteerbare obligatielening verstrekt
aan een vennootschap waarin belanghebbende tevens een deelneming in de
zin van art. 13 Wet VPB 1969 hield. In geschil was of de contante waarde van
het conversierecht per de uitgiftedatum in het jaar van conversie tot de
belastbare winst van belanghebbende moest worden gerekend. Volgens de
Hoge Raad dient de waarde van het conversierecht bij de verkrijging tot de
belastbare winst van belanghebbende te worden gerekend. Voor wat betreft
de waardeontwikkeling van het conversierecht vanaf het moment van verkrijging oordeelt de Hoge Raad in een overweging ten overvloede:

180. Het gebruik van algemene bewoordingen (zoals ‘een belastingplichtige’) wordt in dit arrest
namelijk achterwege gelaten.
181. Zie HR 15 maart 1995, nr. 29 745, BNB 1995/177.
182. Zie Conclusie A-G Van Ballegooijen 5 april 2007, nr. 41 949, V-N 2007/23.11.
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“Zoals volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2005, nr. 40 038, BNB
2005/260, staat de houder van de converteerbare obligatie tot de vennootschap
tegenover welke het conversierecht kan worden uitgeoefend, in een rechtsbetrekking die zodanig overeenkomt met die van een aandeelhouder, dat alle
transacties tussen hem en die vennootschap op gelijke voet als geldt voor de
aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld (vgl. ook HR 21 februari
2001, nrs. 35 074 en 35 639, BNB 2001/160 en BNB 2001/161).”

Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat dit met zich meebrengt dat:
“(...) anders dan de Hoge Raad in het arrest van 16 december 1981, nr. 20 914,
BNB 1982/72, heeft geoordeeld, de voordelen uit het aan een converteerbare
obligatie verbonden conversierecht voor de houder van de converteerbare obligatie zijn aan te merken als voordelen uit hoofde van (toekomstig) aandeelhouderschap en kunnen vallen onder de in artikel 13 van de Wet vervatte deelnemingsvrijstelling, indien de bij conversie te verkrijgen aandelen bij de houder
van de converteerbare obligatie onder de deelnemingsvrijstelling (zouden) vallen.”

Kortom, de waarde van het conversierecht is belast op het moment van toekenning, maar de waardeontwikkeling van dit recht kan onder de deelnemingsvrijstelling worden geschaard. Ten slotte wordt deze algemene regel verder uitgebreid
als de Hoge Raad stelt:
“Niet van belang daarbij is of het conversierecht ziet op bestaande aandelen of
op nieuw uit te geven aandelen (vgl. HR 22 april 2005, nr. 40 562, BNB 2005/254).”

De Hoge Raad spreekt in dit arrest niet van een gesplitst belang bij aandelen
maar introduceert de term ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’ om de rechtsbetrekking tussen de houder van een converteerbare obligatie en de toekenner te
kwalificeren. Op de voordelen die voortkomen uit hoofde van deze rechtsbetrekking is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, mits bij uitoefening van het
recht een deelneming kan worden verkregen. Het conversierecht en de waardeontwikkeling daarvan vallen bij houder van het recht derhalve binnen de
winstsfeer. Daarmee is meteen een belangrijk verschil te constateren ten opzichte
van de werknemersoptiearresten waarin het in feite draait om de vraag of het
waardeverloop op de optie zich bij de toekenner van het optierecht in de kapitaalsfeer of in de winstsfeer bevindt. De kwalificatie van conversierecht als een
‘rechtsbetrekking die overeenkomt met die van aandeelhouder’ leidt bij de toekenner tot het afwikkelen van transacties in de kapitaalsfeer. Deze kwalificatie
brengt echter niet met zich mee dat dit recht bij de houder van het recht eveneens in de kapitaalsfeer valt, hetgeen ook logisch is aangezien dit recht op grond
van het totaalwinstbeginsel in de winstsfeer thuishoort.183
De vraag rijst overigens waarom de Hoge Raad er in dit arrest niet voor heeft
gekozen zijn Falcons-doctrine toe te passen,184 mede gelet op de verwachting
zoals geuit in de fiscale literatuur dat HR 16 december 1981, nr. 20 914, BNB 1982/72

183. Vgl. Nieuweboer 2012, blz. 292. Zie in dezelfde zin Arts 2013, blz. 41-43 die stelt dat het handelen
als aandeelhouder niet het spiegelbeeld is van het handelen ten behoeve van een aandeelhouder.
184. Zoals Hof Amsterdam 12 januari 2005, nr. 03/4198, V-N 2005/25.1.1 bijvoorbeeld wel deed, vgl. De
Gunst en Rompen 2009, blz. 1053.
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na het Falcons-arrest als achterhaald kan worden beschouwd.185 De Hoge Raad
ontwijkt het Falcons-arrest en de daarin gehanteerde bewoordingen bij het
kwalificeren van de rechtsbetrekking. Een mogelijke, en mijns inziens ook
plausibele verklaring is dat de Hoge Raad zich gerealiseerd zal hebben dat het
niet mogelijk is een gesplitst belang bij nog niet uitgegeven aandelen te hebben.
Dit volgt naar mijn mening logischerwijs uit HR 15 maart 1995, nr. 29 745, BNB
1995/177 waarin de Hoge Raad oordeelde dat economische eigendom – zijnde
het gehele economische belang – van nog niet uitgegeven aandelen niet
mogelijk is. Het past niet in deze benadering om dan wel een gesplitst belang
bij nog niet uitgegeven aandelen te hebben.186 Om toch de deelnemingsvrijstelling van toepassing te kunnen verklaren op het resultaat dat met het conversierecht wordt behaald kwalificeert de Hoge Raad het conversierecht als ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’. De Hoge Raad stelt dat het daarbij niet van
belang is of het gaat om een conversierecht dat ziet op bestaande dan wel
nieuwe aandelen. De reikwijdte van het (toekomstig) aandeelhouderschapconcept is derhalve ruimer dan de reikwijdte van het gesplitste belang-concept
aangezien het ook van toepassing kan zijn op een recht om nieuwe aandelen
te verkrijgen. Voor het eindresultaat van het arrest (toepassing deelnemingsvrijstelling bij uitoefening) is de kwalificatie van de rechtsbetrekking als
opgesplitst belang bij aandelen of (toekomstig) aandeelhouderschap derhalve
niet van belang.
Mijns inziens kan de verklaring voor deze benadering van de Hoge Raad worden
gevonden in HR 15 maart 1995, nr. 29 745, BNB 1995/177 waarin de Hoge Raad
oordeelde dat er geen sprake kan zijn van de economische eigendom van nog
uit te geven aandelen. De opvatting dat een gesplitst belang een deel van het
gehele economische belang bij een aandeel vormt leidt in combinatie met dit
arrest tot de conclusie dat het niet mogelijk is een gesplitst belang bij nog niet
uitgegeven aandelen te hebben. In geval van nieuwe aandelen kan immers niet
worden gesproken van het opsplitsen van een belang bij een tot een deelneming
behorend aandeel.187
Naar mijn mening volgt uit de kwalificatie als ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’ niet zonder meer dat de Hoge Raad een houder van een recht om nieuwe
aandelen te verwerven in het algemeen in fiscale zin gelijkstelt met een aandeelhouder.188 De Hoge Raad rekt naar mijn mening slechts de reikwijdte van
de deelnemingsvrijstelling op en niet de reikwijdte van het begrip aandeel. In
de overwegingen van de Hoge Raad valt steeds te lezen dat de rechtsbetrekking
van een houder van een recht om aandelen te verwerven overeenkomt met die
van aandeelhouder in een vennootschap. De Hoge Raad zegt dus niet dat houder

185. Zie o.a. Bosch 2003, blz. 24 en Janssen 2006, blz. 344.
186. Vgl. Rozendal 2010, blz. 64. In dezelfde zin Huidink en Tammes 2003, blz. 8-9 alsmede Janssen
2003, blz. 1112.
187. Vgl. A-G van Ballegooijen in zijn conclusie bij HR 11 juli 2008, nr. 41 949, BNB 2009/12 die van
mening is dat de Hoge Raad in HR 22 april 2005, nr. 40 562, BNB 2005/254 geen oordeel heeft
gegeven omtrent de toepassing van de Falcons-leer op rechten op nog uit te geven aandelen. De
A-G is overigens van mening dat dergelijke rechten wel onder de Falcons-leer zouden moeten
worden gebracht.
188. Vlg. Reimert en Rozendal 2013, blz. 145.

82

Hoofdstuk 3

van een dergelijk recht gelijkgesteld moet worden met een aandeelhouder. De
Hoge Raad gebruikt de genoemde kwalificatie van de rechtsbetrekking om voor
een specifieke partij bepaalde fiscale gevolgen te verbinden aan een specifieke
situatie. De kwalificatie als ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’ kan naar mijn
mening derhalve niet worden beschouwd als een zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie van de rechtsbetrekking. Er is slechts sprake van een kwalificatie
die is gegeven in het kader van de uitleg van een specifieke wettelijke regel.
3.2.4.3.5 Tussenconclusie
De Hoge Raad kwalificeert rechten om nieuwe aandelen te verwerven niet als
een gesplitst belang bij aandelen. Dit is naar mijn mening in lijn met het concept
van de economische eigendom. Indien economische eigendom van nog niet
bestaande aandelen onbestaanbaar is, dan kan ook geen sprake zijn van een
gesplitst belang bij dergelijke aandelen. Overigens is het voor het eindresultaat,
te weten toepassing van de deelnemingsvrijstelling op een recht om aandelen
te verwerven, niet van belang of sprake is van bestaande of nieuwe aandelen.
Alleen in het kader van de kwalificatie van de rechtsfiguur is dit onderscheid
relevant.
3.2.4.4

Genotsrechten

3.2.4.4.1 Algemeen
Genotsrechten worden in de fiscale wetgeving189 omschreven als “elke gerechtigdheid
tot voordelen uit goederen”. Voorbeelden van genotsrechten zijn het recht van
vruchtgebruik, het recht van opstal, het recht van erfpacht en het persoonlijk
recht van gebruik en bewoning. In geval van aandelen en soortgelijke rechtsfiguren zal het veelal gaan om het recht van vruchtgebruik.
3.2.4.4.2 Fiscale rechtspraak
In het vruchtgebruikarrest HR 29 december 1954, nr. 12 040, BNB 1955/50 heeft
de Hoge Raad zich uitgelaten over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
op het recht van vruchtgebruik. De Hoge Raad oordeelde ten aanzien van de
destijds geldende deelnemingsvrijstelling dat deze bepaling:
“(...) dividenden genoten door een belastingplichtig lichaam ter zake van het
bezit van aandelen in een vennootschap, waarvan het kapitaal geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld, alleen dan buiten beschouwing laat, indien er sprake
is van een aandelenbezit, hetwelk het karakter heeft van een deelneming in het
bedrijf van die vennootschap.”

Vervolgens diende de Hoge Raad de vraag te beantwoorden of een belastingplichtige die het recht van vruchtgebruik bezat recht had op toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de ontvangen dividenden. De Hoge Raad oordeelde dat:
“(...) degeen, die een recht van vruchtgebruik op aandelen heeft verkregen,
daarmede niet de rechtspositie van een vennoot heeft verworven ook niet voor
een deel, terwijl zijn aanspraak jegens de vennootschap op betaling van de

189. Art. 5.22 Wet IB 2001.
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winsten (dividenden), die op de aandelen tot uitdeling komen, niet berust op
het doen van gelden van enig eigen lidmaatschapsrecht tegenover de vennootschap, doch op de uitoefening rechtstreeks tegen een derde van het hem als
vruchtgebruiker toekomende recht op de vruchten, die het aandeel als vermogensrecht afwerpt;”

De Hoge Raad sloot hiermee aan bij het expliciet gestelde kwalitatieve vereiste
in de deelnemingsvrijstelling dat sprake dient te zijn van het zijn van aandeelhouder. Omdat er geen sprake is van aandeelhouderschap oordeelde de Hoge
Raad dus dat de vruchtgebruiker de deelnemingsvrijstelling niet deelachtig
kan worden.
Ik acht de kans groot dat de Hoge Raad op basis van het Falcons-arrest ook
genotsrechten, waaronder een recht van vruchtgebruik, op aandelen zal
beschouwen als een opgesplitst belang bij de betreffende aandelen. Dit zou in
ieder geval in lijn zijn met de door mij getrokken conclusie dat een opgesplitst
belang een deel van het gehele economische belang vormt. Aangezien het genot
een element is van het economische eigendomsbegrip, ligt het voor de hand
te veronderstellen dat ook genotsrechten een opgesplitst belang kunnen vormen.
De kwalificatie van een genotsrecht als een opgesplitst belang bij aandelen is
naar mijn mening echter niet voldoende om de houder van dat recht voor de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling in aanmerking te laten komen. Het
arrest HR 29 december 1954, nr. 12 040, BNB 1955/50 kan na het Falcons-arrest
dan ook niet zonder meer als achterhaald worden beschouwd.190 Een belangrijke
voorwaarde die in het Falcons-arrest is genoemd, is immers dat de houder van
het afgesplitste belang een deelneming zou kunnen verkrijgen met het verkregen recht of de aangegane verplichting. Binnen de Falcons-leer dient een
rechtstreekse samenhang te bestaan tussen (een samenstel van) een of meerdere
rechten of verplichtingen en een potentieel of voormalig (gelet op HR 14
oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7) bezit van een deelneming. Ingeval van
een genotsrecht ontbreekt in beginsel een dergelijke samenhang. De mogelijkheid kan echter niet worden uitgesloten dat deze samenhang alleen wordt
geëist in de specifieke situaties die aan de orde waren in de betreffende arresten
en dat dit niet opgaat voor een recht van vruchtgebruik. Desalniettemin dient
te worden bedacht dat de strekking van de deelnemingsvrijstelling het moet
rechtvaardigen om een recht van vruchtgebruik onder de deelnemingsvrijstelling te brengen. Weliswaar zou ook in geval van een recht van vruchtgebruik
gesteld kunnen worden dat dezelfde winst niet tweemaal mag worden belast
maar dit uitgangspunt geldt slechts in een deelnemingsrelatie, en die relatie ontbreekt nou eenmaal bij een recht van vruchtgebruik. Gelet op het voorgaande
heeft de Hoge Raad naar mijn mening dan ook geen reden om terug te komen

190. Vgl. Janssen en Rozendal 2009, blz. 779. Anders o.a. Ligthart en Plat 2003, blz. 517, Van Aarle en
Kousen 2005, blz. 274 en Albert 2006 die van mening zijn dat een recht van vruchtgebruik onder
de deelnemingsvrijstelling zou moeten vallen.
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op de beslissing in het vruchtgebruikarrest dat de deelnemingsvrijstelling niet
van toepassing is op een recht van vruchtgebruik.191
In het kader van de aanmerkelijkbelangregeling oordeelde de Hoge Raad diverse
malen dat niet de vruchtgebruiker maar de bloot eigenaar als aandeelhouder
dient te worden beschouwd. In HR 21 december 1966, nr. 15 635, BNB 1967/69
stelde de Hoge Raad dat de belanghebbende als eigenaar van een pakket van
certificaten van aandelen een aanmerkelijk belang in de betreffende vennootschap had. In de jaren negentig van de vorige eeuw oordeelde de Hoge Raad
mede onder verwijzing naar HR 21 december 1966, nr. 15 635, BNB 1967/69
expliciet dat een vruchtgebruiker niet als aandeelhouder is aan te merken.192
3.2.4.5 Winstbewijzen
Het begrip winstbewijs is niet gedefinieerd in de fiscale wetgeving. De wetgever
heeft bewust afgezien van het geven van een algemeen geldende definitie om
te voorkomen dat het begrip te beperkt wordt uitgelegd.193 Winstbewijzen belichamen een vermogensrechtelijke aanspraak jegens de vennootschap en hebben
geen nominale waarde. Ook vertegenwoordigen winstbewijzen geen nominaal
kapitaal. Aan de hand van de statuten van een vennootschap moet worden
beoordeeld waarop winstbewijzen recht geven. Uit de parlementaire geschiedenis
kan voorts worden afgeleid dat er geen lidmaatschapsverhouding bestaat tussen
de houder van het recht en de vennootschap.194 Volgens Blokland is de aanspraak
op dan wel het vooruitzicht op de winst en de reserves van de vennootschap,
zoals die ten laatste bij de liquidatie worden uitgedeeld essentieel.195
3.2.4.6

Rechten op nabetaling(en)

3.2.4.6.1 Algemeen
Bij de verkoop van aandelen speelt de toekomstige ontwikkeling van de winsten
van de onderliggende vennootschap een belangrijke rol bij het bepalen van de
koopsom. De koper zal immers niet willen betalen voor verwachtingen die niet
worden waargemaakt. Koper en verkoper kunnen dan overeenkomen dat de
koopsom zal bestaan uit een recht op toekomstige nabetalingen. De nabetalingen
maakt men dan afhankelijk van de resultaten van de vennootschap, bijvoorbeeld
de omzet of de winst van de vennootschap. Ook kan men overeenkomen dat
een gedeeltelijke teruggaaf van de koopsom plaatsvindt inden sprake is van
tegenvallende resultaten. Indien de verkoper een recht op nabetaling heeft
bedongen dan heeft de koper er uiteraard belang bij dat de door hem gepresenteerde verwachtingen ten aanzien van de verkochte vennootschap worden
waargemaakt.

191. Zie Janssen en Rozendal 2009, blz. 779 voor een uitgebreide uiteenzetting van deze stelling. Voor
een andere mening zie o.a. Janssen 2006, blz. 344 die slechts spreekt van het ‘na-portaal’ van het
aandeelhouderschap en geen enkele betekenis toekent aan een samenhang tussen de rechten of
verplichtingen waarmee het resultaat wordt behaald en het voormalige aandeelhouderschap.
192. Zie HR 26 januari 1994, nr. 29 644, BNB 1994/99, HR 3 mei 1995, nr. 29 249, BNB 1995/334 en HR 30
augustus 1996, nr. 31 316, BNB 1997/114.
193. Zie MvT, Kamerstukken II 1992-1993, 23 083, nr. 3, blz. 2.
194. NV, Kamerstukken II 1992/93, 23 083, nr. 6, blz. 2.
195. Blokland 1998, blz. 6-9.
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3.2.4.6.2 Fiscale rechtspraak
In het kader van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling zijn ook situaties
voorgelegd aan de Hoge Raad waarin sprake was van de vervreemding of verkrijging van een deelneming tegen een prijs die nog niet vaststond ten tijde
van de overdracht van de deelneming. De prijs bestond dan deels uit een recht
op een of meer termijnen waarvan het aantal of de omvang in het jaar van de
vervreemding of de verkrijging nog niet vaststond en waarbij het recht afhankelijk was van de toekomstige winst of omzet van de verkochte deelnemingen.
Dergelijke afspraken worden earn-outregelingen genoemd.196 Ook kon de prijs
onzeker zijn omdat er een zogenoemde balansgarantie was afgegeven.197 In
deze schattingsjurisprudentie is de Hoge Raad nimmer expliciet ingegaan op
de kwalificatie van de rechtsbetrekking tussen de verkoper van de aandelen
en de koper van de aandelen.
HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7
In het arrest HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7 (ook wel het Netwerkorganisatie-arrest genoemd) doet de Hoge Raad wel een expliciete en belangrijke
uitspraak ten aanzien van de kwalificatie van de rechtsbetrekking tussen de
verkoper en de koper van een pakket aandelen. In de onderhavige zaak was
sprake van een vennootschap die een aandelenbelang in een deelneming had
gekocht en met de verkoper was overeengekomen dat bij een doorverkoop
binnen vier jaar, de oorspronkelijke verkoper een deel van die verkoopprijs
zou ontvangen. De Hoge Raad verwijst eerst expliciet naar het Falcons-arrest
en herhaalt de daarin geformuleerde stelling dat het binnen de strekking van
de deelnemingsvrijstelling past om deze toe te passen ingeval van een opgesplitst belang. Vervolgens stelt de Hoge Raad in r.o. 3.4.2:
“Van het opsplitsen van het belang bij een tot een deelneming behorend aandeel
is onder andere sprake in een geval als het onderhavige, waarin de verkoper
van een pakket aandelen dat een deelneming vormt, het recht heeft bedongen
dat aan hem een gedeelte van het verkoopresultaat dat de koper behaalt toekomt, indien die koper voor een bepaalde datum tot wederverkoop van de
betreffende aandelen overgaat.”

Het bedrag dat door de oorspronkelijke verkoper werd ontvangen uit hoofde
van het bedongen recht zou – indien hij als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting kan worden aangemerkt, hetgeen in casu niet het geval was –
onder de deelnemingsvrijstelling vallen.198
In dit arrest herhaalt Hoge Raad de bewoordingen die in het Falcons-arrest
werden gehanteerd ten aanzien van een optieovereenkomst en stelt letterlijk
dat de rechtsbetrekking tussen de twee betreffende rechtssubjecten kan worden

196. Zie HR 3 maart 1993, nr. 28 598, BNB 1993/180, HR 19 april 2000, nr. 35 347, BNB 2000/226 en HR
30 juni 1999, nr. 33 966, BNB 2001/139.
197. Zie HR 12 juli 2002, nr. 37 136, BNB 2003/61 en HR 25 juni 2004, nr. 39 888, BNB 2004/337.
198. Een vergelijkbaar geval was aan de orde in Hof 's-Gravenhage 28 januari 2000, nr. 98/01829, MK
IV, FED 2001/109 inzake de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling.
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beschouwd als een opgesplitst belang bij de betreffende aandelen.199 A-G Wattel
geeft in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest echter een andere, en naar
mijn mening correcte, kwalificatie van de rechtsbetrekking tussen de verkoper
en de koper van de deelneming.200 Hij stelt dat géén sprake is van een opgesplitst
belang bij een aandeel, maar dat het gaat om:
“(...) het voorwaardelijke recht van de vorige (volledige) aandeelhouder jegens
de nieuwe (volledige) aandeelhouder op betaling van een geldbedrag dat berekend
wordt op basis van een aflopend percentage van de later blijkende marktwaarde
van de deelneming in het geval de nieuwe aandeelhouder de deelneming binnen
een bepaalde periode blijkt te vervreemden voor een prijs boven nominaal. Die
vorige aandeelhouder heeft dus slechts een voorwaardelijke geldvordering; zij
houdt niets dat beschouwd kan worden als een van de aandelen G afgesplitst
deelrecht op die aandelen of op de daarin belichaamde zeggenschaps- of
winstrechten. Zij heeft geen economisch belang bij de aandelen; zij heeft een
economisch belang bij eventuele verkoop van de aandelen in het geval van
opgaande waardeontwikkeling binnen een bepaalde tijdspanne.”

Mijns inziens heeft de Hoge Raad een onjuiste kwalificatie aan de overeenkomst
gegeven. Nu de mogelijkheid – die naar mijn mening cruciaal is – om de waardestijging van de aandelen daadwerkelijk te gelde te maken ontbreekt, kan niet
gesteld worden dat de verkoper een belang bij de aandelen had behouden. Deze
mogelijkheid bevond zich namelijk bij de koper van de aandelen. De verkoper
was voor de ontvangst van het overeengekomen deel van de waardestijging
derhalve volledig afhankelijk van de door de koper te nemen beslissing om voor
het verstrijken van een bepaalde periode de aandelen door te verkopen. De koper
was echter niet gehouden om een eventuele waardestijging ook daadwerkelijk
te realiseren. Ik ben dan ook van mening dat de Hoge Raad ten onrechte heeft
geoordeeld dat sprake was van het opsplitsen van een belang bij een aandeel.201
Het feit dat het object van de overeenkomst (om de bewoordingen van Lohuis202
te gebruiken) volledig overeenkwam met het (te becijferen deel van het) object
van de deelnemingsvrijstelling, namelijk de waardeontwikkeling van de aandelen,
brengt daar mijns inziens geen verandering in. Voor de vraag of een recht als
een afgesplitst belang bij een aandeel moet worden beschouwd is het naar mijn
mening niet van belang of het recht is gebaseerd op de waarde of op de resultaten
van de deelneming. Zowel de waarde als de resultaten van de deelneming dient
slechts om de hoogte van de eventueel verschuldigde betaling te bepalen.203 Het
voorgaande neemt overigens niet weg dat ik de uitkomst van het arrest van de
Hoge Raad (toepassing van de deelnemingsvrijstelling) wel onderschrijf.
Earn-outregelingen als ‘een opgesplitst belang’?
In HR 8 oktober 2010, nr. 09/00172, BNB 2010/317, een van de drie arresten die op
deze datum werden gewezen inzake earn-outregelingen, geeft de Hoge Raad
199. Uit het arrest kan niet worden afgeleid dat de Hoge Raad met een beroep op het ne bis in idembeginsel het begrip ‘aandeelhouder’ verder heeft opgerekt zoals – mijns inziens ten onrechte –
door o.a. De Jager 2007, blz. 1016 en Hiemstra 2010, blz. 804 wordt verdedigd.
200. Zie Conclusie A-G Wattel 7 juni 2005, nr. 41 275, V-N 2007/51.15.
201. Vgl. Rozendal 2009-1, blz. 1520.
202. Zie Lohuis 2006, blz. 318. Lohuis stelt dat er om die reden sprake was van het opsplitsen van het
belang bij een aandeel.
203. Zie het naschrift van Bouwman en Van Ede bij Lohuis 2006, blz. 318.
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duidelijkheid over de vraag of earn-outregelingen kwalificeren als ‘een opgesplitst belang’ bij aandelen. Na het hiervoor besproken Netwerkorganisatiearrest HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7 was immers de vraag gerezen
of de earn-outjurisprudentie met dit arrest was achterhaald.
In de casus die voorlag in het betreffende arrest was sprake van een vennootschap, belanghebbende, die een deelneming had verkocht tegen een verkoopprijs waarvan een deel onzeker en variabel was. De earn-outvordering die aldus
ontstond werd door belanghebbende op een hoger bedrag geschat dan zij uiteindelijk ontving. Derhalve leed belanghebbende een verlies dat zij op grond
van earn-outjurisprudentie ten laste van de winst bracht. De inspecteur oordeelde echter dat dit niet langer was toegestaan op grond van het Netwerkorganisatie-arrest. De Hoge Raad overwoog echter dat het oordeel van het Hof
dat uit het Falcons-arrest en het Netwerkorganisatie-arrest “niet voortvloeit dat
de zogenoemde earn-outjurisprudentie (onder andere HR 3 maart 1993, nr. 28 598, BNB
1993/180) is achterhaald” juist is.204
3.2.4.6.3 Tussenconclusie
De Hoge Raad kwalificeert rechten uit hoofde van een doorverkoopclausule als
een gesplitst belang bij aandelen. Mijns inziens is dit een onjuiste kwalificatie
die de Hoge Raad evengoed achterwege had kunnen laten. Andere rechtspraak
illustreert dat het ook zonder deze kwalificatie mogelijk was geweest de deelnemingsvrijstelling van toepassing te verklaren op het recht op nabetaling.
3.2.5

Zeggenschap

3.2.5.1 Algemeen
Zeggenschap kan zich op twee manieren manifesteren. Op de eerste plaats is
de situatie denkbaar dat men slechts de stemrechten bezit die in een aandeel
of vergelijkbare rechtsfiguur zijn belichaamd. De financiële rechten die daarin
zijn belichaamd, bevinden zich bij een ander. De stemrechten zijn dan als het
ware losgekoppeld van het aandeel of daarmee vergelijkbare rechtsfiguur.
Daarnaast is het ook mogelijk dat sprake is van een rechtsfiguur waarin slechts
zeggenschap is belichaamd en geen financiële rechten. Er is dan geen sprake
van een afgesplitst stemrecht bij een of meer specifieke aandelen. Anders dan
bij losgekoppelde stemrechten is men volledig gerechtigd tot alle rechten die
aan de aandelen zijn gekoppeld.
3.2.5.2 Losgekoppelde stemrechten
Het loskoppelen van stemrechten kan men onder meer bewerkstelligen door
overdracht van de economische eigendom van de aandelen, al dan niet door
middel van certificering van aandelen. Certificering houdt veelal in dat het
stemrecht op aandelen terecht komt bij het bestuur van een stichting administratiekantoor. De aandelen worden aan deze stichting overgedragen en de
stichting reikt certificaten van aandelen uit aan de voormalige aandeelhouder.
In dat geval is de aandeelhouder niet langer stemgerechtigd in de algemene

204. Vgl. Rozendal 2009, blz. 1520.
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vergadering van aandeelhouders. De certificaathouder behoudt wel het volledige
economische belang bij de aandelen, zoals we hiervoor ook hebben gezien bij
de bespreking van de figuur van de economische eigendom.
In het arrest HR 18 juni 2010, nr. 08/03662, BNB 2010/266 was sprake van een
situatie waarin de zeggenschap in formele zin was losgekoppeld van de aandelen.
In dit arrest was sprake van een fiscale eenheid waarvan de moedermaatschappij
tot zekerheidstelling van verplichtingen jegens een Franse verkoper van de
aandelen in de dochtermaatschappij 19,99 procent van de aandelen in haar
dochtermaatschappij aan de Franse verkoper had verpand. Vervolgens werd door
de Franse verkoper en de moedermaatschappij een stichting administratiekantoor
opgericht die het aandelenpakket in de dochtermaatschappij ging houden. Het
bestuur van deze stichting bestond uit één bestuurder en deze werd door de
moedermaatschappij en de Franse verkoper gezamenlijk benoemd. De statuten
van de stichting bepaalden dat de bestuurder was gehouden om te stemmen
conform instructies van de moedermaatschappij, dan wel zich te onthouden van
haar stemrecht als de instructies niet tijdig gegeven waren. Het geschil draaide
om de vraag of het verkrijgen van 19,99 procent van de aandelen in de dochtermaatschappij tegen toekenning van certificaten ertoe leidt dat niet langer is
voldaan aan de bezitseis van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969.
De Hoge Raad oordeelde dat het in art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 opgenomen
vereiste van de juridische eigendom van ten minste 95 procent van het aandelenkapitaal in de dochtermaatschappij is ingegeven vanuit de gedachte dat de
moedermaatschappij daarmee de volledige zeggenschap heeft die aan de aandelen
is gekoppeld. Vervolgens oordeelt de Hoge Raad:
“Aan het vereiste van de volledige zeggenschap wordt in geval van certificering
van aandelen voldaan indien de fiduciaire eigenaar van de gecertificeerde aandelen het stemrecht op die aandelen moet uitoefenen volgens de instructies van
de certificaathouder/moedermaatschappij zonder dat deze de instemming van
een derde behoeven. In dat geval bepaalt immers de moedermaatschappij hoe
op de aandelen wordt gestemd. De enkele mogelijkheid dat de fiduciaire eigenaar
het stemrecht uitbrengt anders dan overeenkomstig de instructies van de certificaathouder – en daarmee handelt in strijd met zijn statuten of zijn overeenkomst met de certificaathouder – is onvoldoende om de moedermaatschappij
tegen te werpen dat vanwege de certificering van aandelen in de dochtermaatschappij niet is voldaan aan het vereiste van juridische eigendom in het kader
van artikel 15 van de Wet.”

In dit arrest geeft de Hoge Raad naar mijn mening een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie aan het begrip ‘zeggenschap’. Van zeggenschap is niet alleen
maar sprake ingeval van de juridische eigendom van aandelen (formele zeggenschap middels de aan de aandelen gekoppelde stemrechten) maar ook indien in
materiële zin de zeggenschap die aan deze aandelen is gekoppeld kan worden
uitgeoefend.205 In dat geval is de formele juridische eigendom van de aandelen
niet noodzakelijk.

205. In dezelfde zin Bruins Slot 2010, blz. 33.
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De Hoge Raad geeft geen algemene regel ten aanzien van de fiscale behandeling
van materiële zeggenschap. Hoe moet worden omgegaan met andere vormen
waarin zeggenschap in materiële zin tot uitdrukking kan komen, zoals de
bevoegdheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan, de feitelijke afhankelijkheid van andere bestuurders van de wensen van één of meer bestuurders
of een lening met een grote omvang en specifieke voorwaarden, kan derhalve
niet uit het arrest worden afgeleid. Het ligt naar mijn mening voor de hand
om ook in andere situaties het beginsel van substance over form te hanteren.206
3.2.5.3 Rechtsfiguren waarin slechts zeggenschap is belichaamd
Afgezien van de situatie waarin stemrechten zijn losgekoppeld van een aandeel
is het ook mogelijk dat sprake is van een rechtsfiguur waarin alleen de zeggenschap is belichaamd en geen financiële rechten. De beoordeling of de aanwezigheid van zeggenschap op zichzelf beschouwd kan leiden tot de aanwezigheid
van een belang, kan relevant zijn indien de vraag of sprake is van een belang
alleen kan worden beantwoord op basis van de zeggenschap. Dit zal zich met
name voordoen in geval van lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal
waarbij het niet mogelijk is om de aanwezigheid en de omvang van een belang
te bepalen op basis van het aantal aandelen of de financiële gerechtigdheid tot
het lichaam. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een belang
in een stichting. Een stichting heeft naar haar aard geen in aandelen verdeeld
kapitaal. Bovendien mag een stichting niet ten doel hebben het doen van uitkeringen aan oprichters of bestuurders, zo volgt uit art. 2:285, derde lid BW.
Anders dan een vereniging heeft een stichting geen leden. Voor het bepalen
van de omvang van een belang in een stichting lijkt het derhalve niet mogelijk
te zijn aan te sluiten bij een financieel belang of bij het aantal lidmaatschapsrechten. In beginsel dient de omvang van het belang in een stichting op basis
van de zeggenschap te moeten worden bepaald. De zeggenschap kan tot uitdrukking komen in de stemrechten die de bestuursleden met beslissingsbevoegdheid hebben, maar ook in de benoemingsrechten ten aanzien van de
bestuursleden.
Overigens zal zeggenschap ook een rol kunnen spelen bij het bepalen van de
aanwezigheid en de omvang van een belang ingeval van winstrechtloze aandelen. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht207 die per 1 oktober
2012 van kracht is geworden biedt hiermee immers de mogelijkheid om een
aandeelhouder alleen stemrechten toe te kennen.208 Het aantal aandelen zal in
dat geval geen getrouw beeld geven van de omvang van het belang in financiële
zin zodat het aantal stemrechten mogelijk een relevant criterium kan zijn.
Hier kom ik op terug in paragraaf 3.3 waarin de kwantificering van rechtsverhoudingen wordt behandeld.

206. Vgl. onderdeel 4 van de bijlage bij de conclusie van A-G Wattel van 2 juni 2009 voor HR 5
februari 2010, nr. 08/04451, NTFR 2010/361 waarin de A-G concludeert dat gezien de ratio van
art. 4, zevende lid Wet BRV 1971 het belang in een stichting moet worden afgemeten aan de
feitelijke zeggenschap.
207. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/10, 32 426, nr. 2.
208. Het is namelijk niet mogelijk om winstrechtloze aandelen zonder stemrecht te hebben.
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Ten slotte dient men zich te realiseren dat zeggenschap dient te worden onderscheiden van het deelnemen in de leiding over een lichaam. Dit laatste verschijnsel ziet op deelname in het bestuur van een lichaam, oftewel de mogelijkheid
het ondernemingsbeleid rechtstreeks te beïnvloeden. Zeggenschap gaat bijvoorbeeld om zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders of om
de stemrechten van beslissingsbevoegde bestuurders bij lichamen zonder een
in aandelen verdeeld kapitaal.
3.2.6

Vreemd vermogen

3.2.6.1 Algemeen
Louter taalkundig bezien lijkt er in beginsel geen bezwaar om in geval van de
verschaffing van vreemd vermogen een belang aanwezig te achten. De crediteur
heeft immers ook een belang bij (de resultaten van) het lichaam waaraan de
lening is verstrekt. Dit geldt des te meer indien de rentevergoeding geheel of
gedeeltelijk winstafhankelijk is.
Ook in de fiscale wetgeving wordt in beginsel geen wettelijk onderscheid gemaakt
tussen de begrippen kapitaal en schuld. Toch wordt eigen vermogen voor fiscale
doeleinden op een andere wijze behandeld dan vreemd vermogen. Zo is de vergoeding voor vreemd vermogen aftrekbaar bij de schuldenaar, respectievelijk
belast bij de schuldeiser. Uitkeringen van dividend zijn niet aftrekbaar. De ontvangst van de dividenden is in beginsel belast, maar de daadwerkelijke fiscale
behandeling hangt af van de fiscale hoedanigheid van de ontvanger en de kwalificatie van het aandelenpakket. Is de ontvanger een natuurlijk persoon, dan
kunnen de ontvangen dividenden onder het regime van box 1, box 2 of box 3
vallen. Indien de ontvanger een lichaam is, kan het dividend onder omstandigheden onder de deelnemingsvrijstelling onbelast worden genoten. Daarnaast is
er een verschil te onderkennen in de fiscale behandeling van waardemutaties
van leningen ten opzichte van kapitaal. De verschillende behandeling van vreemd
vermogen en eigen vermogen lijkt te zijn ingegeven door de verschillen tussen
beide vormen van vermogensverschaffing.
Een lening heeft op de eerste plaats slechts een tijdelijk karakter,209 dit in
tegenstelling tot eigen vermogen. Eigen vermogen heeft namelijk een permanent
karakter aangezien een terugbetalingsverplichting ontbreekt.210 Daarnaast vertegenwoordigt een schuldvordering niet de eigendom van een (ondeelbaar) stuk
van de onderneming dan wel de bezittingen van de vennootschap. Een waardemutatie op het niveau van de onderneming of de bezittingen leidt niet tot een
waardemutatie van de hoofdsom van de lening, maar komt wel toe aan de aandeelhouders. Bovendien heeft de verschaffer van vreemd vermogen in beginsel

209. Dit volgt uit art. 7A:1791 BW waarin de voorwaarde is gesteld dat de lener het geleende weer terug
dient te geven. Zie ook HR 8 september 2006, nr. 42 015, BNB 2007/104 waarin de Hoge Raad oordeelde dat een terugbetalingsverplichting met een reële betekenis het wezenskenmerk van een
lening vormt.
210. Slechts bij ontbinding van de vennootschap, inkoop van aandelen of vermindering van het aandelenkapitaal kan de verschaffer van eigen vermogen (een deel van) het verstrekte geld terugkrijgen.
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geen zeggenschap over de vennootschap.211 De vergoeding voor het ter
beschikking stellen van het vermogen die de verschaffer van vreemd vermogen
ontvangt is bovendien een vast en vooraf overeengekomen percentage van de
hoofdsom. Deze vergoeding is in de regel verschuldigd op een vooraf overeengekomen tijdstip. De hoogte van de rentevergoeding en de betaling van de
rente is in beginsel niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap. Dit
geldt wel voor de vergoeding die aan eigen vermogensverschaffers wordt toegekend in de vorm van dividend. Ten slotte loopt de verschaffer van vreemd
vermogen in de regel aanzienlijk minder risico dan de verschaffer van eigen
vermogen. Bij faillissement van de vennootschap heeft de verschaffer van
vreemd vermogen eerst recht op terugbetaling van het verschafte vermogen.212
De verschaffer van vreemd vermogen wordt in beginsel dus niet geconfronteerd
met de mogelijkheid dat de terugbetalingsverplichting wordt aangetast door
eventuele verliezen die het lichaam lijdt.213 De verschaffer van eigen vermogen
heeft slechts recht op het liquidatiesaldo.
De kenmerken van vreemd vermogen vertonen in beginsel dan ook geen
overeenkomsten met het complex van rechten en verplichtingen dat is belichaamd in een aandeel. In eerste instantie is dan ook de conclusie gerechtvaardigd dat vreemd vermogen niet kan leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Dit is mogelijk slechts anders indien een verstrekking van vreemd vermogen
in afwijking van de civielrechtelijke vormgeving voor fiscale doeleinden als
eigen vermogen zou worden aangemerkt.
3.2.6.2 Zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie als vreemd vermogen
In het kader van het onderzoek naar de invulling van het wettelijke begrip
belang, speelt ook de fiscale kwalificatie van de vermogensverstrekking een
belangrijke rol, zo blijkt uit de paragrafen 3.2.2.6 en 3.2.2.7. Daarin is de situatie
besproken waarin civielrechtelijk vreemd vermogen voor fiscale doeleinden
als eigen vermogen wordt gekwalificeerd. De omgekeerde situatie – een kwalificatie van civielrechtelijk eigen vermogen als fiscaalrechtelijk vreemd vermogen
– zou er mogelijk toe kunnen leiden dat een rechtsbetrekking die gelet op de
civiel-juridische kwalificatie in beginsel een belang zou vormen, voor fiscale
doeleinden niet als belang zou kwalificeren. In de fiscale wetgeving wordt deze
benadering reeds gehanteerd, nota bene waar het de invulling van het begrip
belang betreft. In het kader van de invoering van het zelfstandige begrip belang
in art. 4 Wet BRV 1971 heeft de wetgever namelijk aangegeven dat voor de vraag
of er sprake is van een belang, cumulatief preferente aandelen die slechts recht

211. Overigens zijn er situaties denkbaar waarbij de verschaffer van vreemd vermogen wel degelijk
zeggenschap heeft over de vennootschap. Te denken valt aan de situatie waarin de verstrekker
van vreemd vermogen een zekerheidsrecht heeft over de activa van het lichaam, waardoor de
vreemd vermogensverschaffer zeggenschap kan verkrijgen indien niet meer aan de verplichtingen
uit hoofde van de leningsovereenkomst wordt voldaan. Zo heeft het Amerikaanse private equityfonds Blackstone de controle verkregen over de Nederlandse projectontwikkelaar Multi door
de vorderingen van de bank op Multi over te nemen.
212. Dit betekent overigens niet dat een verschaffer van vreemd vermogen geen enkel risico loopt.
Bij een faillissement kan het namelijk gebeuren dat er onvoldoende middelen resteren om alle
schuldeisers, al dan niet volledig, terug te betalen.
213. Zie ook Bon en Cornelisse 2008, blz. 137.
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geven op een vaste vergoeding over het ter beschikking gestelde kapitaal
gelijkgesteld kunnen worden met een lening.214 Ook in de fiscale rechtspraak is
de vraag of civielrechtelijk eigen vermogen voor fiscale doeleinden als vreemd
vermogen moet worden aangemerkt inmiddels enkele keren aan de orde geweest.
In Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, AWB07/4201, V-N 2008/34.16 oordeelde
de rechtbank ten aanzien van preferente aandelen dat dergelijke aandelen voor
fiscale doeleinden niet als vreemd vermogen kunnen worden aangemerkt. Dit
standpunt was ingenomen door de belanghebbende die rente was verschuldigd
aan de houder van alle preferente aandelen in belanghebbende. In geschil was
of de rente was verschuldigd aan een lichaam dat een belang als bedoeld in
art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 vertegenwoordigde. De rechtbank oordeelde
dat:
“(...) de stelling van eiseres dat de preferente aandelen gezien moeten worden
als een lening met 5% rente en dat daarom geen sprake is van verbonden lichamen, geen steun [vindt] in het recht en wordt mitsdien verworpen. “

In een tweetal arresten die zijn gewezen op 7 februari 2014 oordeelde de Hoge
Raad eveneens dat preferente aandelen voor fiscale doeleinden niet als een lening
kunnen worden aangemerkt.
In HR 7 februari 2014, nr. 12/04640, V-N2014/9.12, NTFR 2014/739 was sprake van
een syndicaat van banken dat met de houder van aandelen in C nv overleg voerde
over een herfinanciering, te verstrekken door een nieuw te vormen syndicaat,
geleid door onder andere D nv. Belanghebbende was door laatstgenoemde vennootschap opgericht. De herfinanciering werd vormgegeven door een ingewikkeld
samenstel van rechtshandelingen dat er uiteindelijk toe leidde dat belanghebbende via een deelname in een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening
de economische eigendom van ten minste vijf procent van de cumulatief preferente B-aandelen in E bv bezat.

D nv

X
Participaties
FGR
Cumulatief
preferente
B-aandelen

E bv

214. MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 42.
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De B-aandelen gaven recht op een vast dividend, dat ook zou worden uitgekeerd
indien E bv geen winst zou maken. In dat geval werd de uitkering van de dividendreserve van de gewone aandelen afgeboekt. Indien de dividendreserve van
de gewone aandelen ontoereikend zou zijn, zou de uitkering worden afgeboekt
van de agioreserve van de gewone aandelen. Bij liquidatie van E bv zou de agioreserve van gewone aandelen (met een omvang van € 1.161.999.044) pas worden
terugbetaald nadat de agioreserve van de B-aandelen (met een omvang van
€ 375.151.200) is terugbetaald aan belanghebbende. Het voorgaande brengt naar
mijn mening met zich mee dat belanghebbende feitelijk pas risico gaat lopen
ten aanzien van het verstrekte kapitaal nadat de agioreserve van de gewone
aandelen zou zijn opgesoupeerd.
In geschil was of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de voordelen
die belanghebbende uit deze aandelen heeft ontvangen. Hof ’s-Gravenhage stelt
dat er een discrepantie bestaat tussen hetgeen partijen met de deelneming
hebben vormgegeven en hetgeen zij metterdaad in werkelijkheid hebben
beoogd.215 Het hof verwijst daarbij naar de overeenkomsten en de communicatie
tussen partijen. Van belang is dat de geconstrueerde structuur, inclusief het
pandrecht op de aandelen A, de volledige terugbetaling borgt afgezien van het
normale kredietrisico. Het bedrag kan in ieder geval na drie jaren worden
teruggevorderd. Daarnaast staat de vergoeding voor de verstrekking van het
bedrag vast en is deze niet van de winst afhankelijk. Het Hof oordeelde dat de
geldverstrekking moet worden aangemerkt als een geldlening. De Hoge Raad
oordeelde echter onder verwijzing naar de strekking van de deelnemingsvrijstelling, dat voor het antwoord op de vraag of in het onderhavige geval de uitkeringen op de B-aandelen onder de deelnemingsvrijstelling vallen, beslissend
is of deze zijn aan te merken als een vergoeding voor het op de aandelen
gestorte kapitaal of anderszins voor een kapitaalverstrekking door een aandeelhouder als zodanig.216 Daarbij is in beginsel de civielrechtelijke vorm beslissend.217 Het karakter van een geldverstrekking als risicodragend aandelenkapitaal gaat niet verloren indien (1) de aandeelhouder de mogelijkheid heeft na
enkele jaren de kapitaalverschaffing aan de vennootschap te beëindigen en (2)
die kapitaalverschaffing in een aantal opzichten – zoals wat betreft de door de
geldgever te ontvangen vergoeding – gelijkenis vertoont met een geldlening,
aldus de Hoge Raad. Om die reden wenst de Hoge Raad voor de toepassing van
de deelnemingsvrijstelling de civielrechtelijke kwalificatie ook voor fiscale
doeleinden te volgen. Het feit dat ten tijde van de storting van het kapitaal het
risico dat dit kapitaal daadwerkelijk zal worden aangesproken voor de betaling
van schulden verwaarloosbaar lijkt en daardoor, in zoverre, nauwelijks verschil
bestaat tussen die kapitaalstorting en het verstrekken van een geldlening staat
daar volgens de Hoge Raad niet aan in de weg.218
De zaak die aan de orde was in HR 7 februari 2014, nr. 12/03540, V-N 2014/9.13,
NTFR 2014/740 betrof de kwalificatie van zogenoemde Mandatory Redeemable
215.
216.
217.
218.
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Preference Shares die door een Australische vennootschap waren uitgegeven aan
onder meer belanghebbende, een Nederlandse vennootschap. In de aangifte
vennootschapsbelasting van belanghebbende is de vergoeding op de Shares
aangemerkt als dividend, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Rechtbank Haarlem219 oordeelde dat feitelijk sprake was van een lening aangezien
de Shares een vaste looptijd hadden, geen stemrechten en een vaste, en later
geleidelijk oplopende rente die niet afhankelijk is van de behaalde winst.Ook
de omstandigheid dat in de jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen
de shares als vreemd vermogen werden gekwalificeerd duidde er volgens de
rechtbank op dat alleen naar de vorm sprake is van een kapitaalverstrekking,
terwijl in werkelijkheid is beoogd een lening tot stand te brengen. In een overweging ten overvloede oordeelde de rechtbank bovendien dat het leerstuk van
fraus legis eveneens reden is om de bate niet onder de deelnemingsvrijstelling
te scharen.
Hof Amsterdam oordeelde anders dan de rechtbank dat het bezit van de Shares
als een deelneming moet worden aangemerkt en dat het ontvangen dividend
als een ‘voordeel uit hoofde van een deelneming’ moet worden aangemerkt.220
Het Hof hanteert voor zijn oordeel als uitgangspunt dat moet worden aangesloten
bij het civiele recht. Gelet op de contractuele kenmerken en het wettelijke en
statutaire regime dat op de shares van toepassing is, zijn de Shares zozeer vergelijkbaar met aandelen dat zij daarmee voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op één lijn kunnen worden gesteld, aldus het Hof. Voorts oordeelt
het Hof dat de Shares zodanig grote overeenkomsten vertonen met cumulatief
preferente aandelen (met al dan niet beperkte stemrechten) dat ze als aandelen
zijn aan te merken.
De Hoge Raad oordeelde onder verwijzing naar onderdeel 3.4 van het hiervoor
besproken arrest met nr. 12/04640 dat een geldverstrekking die naar civielrechtelijke maatstaven beoordeeld als een verstrekking van aandelenkapitaal geldt,
ook voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969 als zodanig moet worden
behandeld.221
3.2.6.3 Tussenconclusie
De fiscaalrechtelijke kwalificatie van civielrechtelijk eigen vermogen als vreemd
vermogen is een relatief nieuw verschijnsel. Naast de wetgever in het kader van
art. 4 Wet BRV 1971 zijn ook lagere fiscale rechters onder omstandigheden bereid
gebleken om aandelen van een bepaalde soort met specifieke kenmerken als
vreemd vermogen aan te merken voor fiscale doeleinden. Kenmerken die door
de fiscale rechters relevant werden geacht zijn onder meer:
– een in materiële zin vaste looptijd van de vermogensverstrekking, c.q. het
aanwezig zijn van een terugbetalingsverplichting222;

219.
220.
221.
222.

Rechtbank Haarlem 25 januari 2011, nr. 09/03391, V-N 2011/32.12.
Hof Amsterdam 7 juni 2012, nr. 11/00174, V-N 2012/40.11.
R.o. 3.3.1.
Bouwman en Boer 2014, onderdeel 4 wijzen erop dat de Hoge Raad het accent in het kwalificatievraagstuk lijkt te hebben verlegd in die zin dat het bestaan van een terugbetalingsverplichting
niet langer doorslaggevend is. Cruciaal is of de geldverstrekking garantievermogen vormt.
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– een vaste vergoeding die qua hoogte vergelijkbaar is met rente die door
banken aan vergelijkbare debiteuren wordt berekend;
– achterstelling van de overige aandeelhouders;
– presentatie in de jaarrekening.223
Hoewel de Hoge Raad in beide zaken uiteindelijk aansluit bij de civielrechtelijke
kwalificatie van de aandelen, illustreren beide uitspraken naar mijn mening
dat er onder omstandigheden enige ruimte lijkt te zijn voor een fiscaalrechtelijke herkwalificatie van civielrechtelijk eigen vermogen. De Hoge Raad heeft
geen algemene regel gegeven die inhoudt dat een zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie van civielrechtelijk eigen vermogen als fiscaal vreemd vermogen
nimmer aan de orde kan zijn. In beide zaken geeft de Hoge Raad namelijk
expliciet aan dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling de civielrechtelijke
kwalificatie moet worden gevolgd.224 Naar mijn mening kan derhalve niet
worden uitgesloten dat de Hoge Raad voor de toepassing van andere wettelijke
bepalingen wel bereid zal zijn tot een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie
van civielrechtelijk eigen vermogen als fiscaal vreemd vermogen.225
3.3

H E T K WA N T I F I C E R E N VA N R E C H T S V E R H O U D I N G E N

3.3.1

Het gebruik van een breuk

3.3.1.1 Algemeen
Wanneer men heeft vastgesteld welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot
de aanwezigheid van een belang in een specifiek geval, dient men vervolgens
ook de omvang van het belang te kunnen bepalen. Het bepalen van de omvang
van een belang geschiedt veelal op basis van een breuk of een percentage. De
teller en de noemer van de kwantificeringsbreuk bepalen mede welke rechtsverhoudingen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Immers, indien duidelijk is omschreven wat de noemer omvat, bijvoorbeeld het totale geplaatste
kapitaal in een vennootschap (zoals bijvoorbeeld het geval is in de aanmerkelijkbelangregeling), impliceert dit dat alleen het relatieve aandeel226 in datgene
wat in de noemer is omschreven, kan fungeren als teller. Het bezit van vermogenstitels die geen onderdeel uitmaken van de noemer van de kwantificeringsbreuk kan in die benadering per definitie geen onderdeel uitmaken van de
223. Vgl. Snel 2012, blz. 2 die de eerste drie kenmerken beschouwt als de essentiële kenmerken in
het kader van het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen.
224. In HR 7 februari 2014, nr. 12/04640, NTFR 2014/739 oordeelt de Hoge Raad dat de vergoeding voor
een geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap onder de
deelnemingsvrijstelling valt wanneer deze vergoeding op grond van art. 9 en 10 Wet VPB 1969
bij de dochtervennootschap niet voor aftrek in aanmerking komt. De verwijzing naar art. 9 en
10 Wet VPB 1969 leidt er mijns inziens niet toe dat de reikwijdte van het oordeel van de Hoge
Raad breder is dan alleen de deelnemingsvrijstelling. Dit kan ook worden afgeleid uit HR 7
februari 2014, nr. 12/03540, V-N 2014/9.13, NTFR 2014/740 waarin art. 9 en 10 Wet VPB 1969 niet
van van toepassing kunnen zijn op de dochtervennootschap, aangezien het een Australische
dochtervennootschap betrof.
225. Wel dient men zich te realiseren dat de Hoge Raad in dit verband een zeer groot gewicht toekent
aan de rechtszekerheid. Vgl. Maas en Vermeulen 2014, blz. 597 en Bouwman en Boer 2014,
onderdeel 8.
226. Ik doel in dit kader op het aandeel in overdrachtelijke zin, als deel in het totaal en niet op het
aandeel als vermogensrecht in de zin van art. 2:79 en art. 2:190 BW.
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teller van deze breuk en daarmee niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.
3.3.1.2 Communicerende-vaten-benadering
Het tot uitdrukking brengen van de omvang van een belang door middel van
een percentage of een breuk impliceert in beginsel een ‘communicerende-vatenbenadering’. Indien meerdere partijen een rechtstreeks belang hebben in een
rechtssubject, dan brengt dit met zich mee dat de omvang van het belang van
de ene partij automatisch de omvang van het belang van de andere partij bepaalt.
Het hanteren van een breuk of een percentage heeft immers tot gevolg dat het
totale rechtstreeks gehouden belang niet meer dan 100 procent kan bedragen.
De beantwoording van de vraag of sprake is van een belang van een bepaalde
omvang zou in beginsel derhalve mede bepalend moeten zijn voor de omvang
van het resterende belang.
De communicerende-vaten-benadering brengt overigens niet per definitie met
zich dat slechts een beperkt aantal partijen een belang in een lichaam kunnen
hebben. Dit geldt alleen voor situaties waarin het belang door een directe relatie
wordt vertegenwoordigd. Indien het begrip ‘belang’ ook indirecte relaties tussen
rechtssubjecten omvat dan kan een (in theorie) oneindig aantal partijen een
kwalificerend belang in een lichaam bezitten.
De uitwerking van de communicerende-vaten-benadering hangt af van een specifieke verschijningsvorm of wettelijke regeling en verschilt van geval tot geval.
Het uitgangspunt dat wordt gehanteerd om de omvang van een belang vast te
stellen is namelijk niet in iedere wettelijke bepaling hetzelfde. De omstandigheid
dat 96 procent van het totale aandelenkapitaal in handen is van derden brengt
ten aanzien van de houder van het restant van het aandelenkapitaal niet per
definitie met zich mee dat de omvang van zijn belang per definitie niet groter
kan zijn dan vier procent. Indien bijvoorbeeld sprake is van verschillende soorten
aandelen dan is het heel goed mogelijk dat dit belang van vier procent van het
aandelenkapitaal een aanmerkelijk belang vormt in de zin van art. 4.6 Wet IB
2001 of een belang van ten minste een derde gedeelte in de zin van art. 4, derde
lid Wet BRV 1971. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de aandelen die 96 procent
van het kapitaal vormen louter uit cumulatief preferente aandelen bestaan die
recht geven op een marktconforme vergoeding over het nominaal gestorte
kapitaal. Of de cumulatief preferente aandelen eveneens een belang van een
bepaalde omvang kunnen vertegenwoordigen is afhankelijk van de wettelijke
bepaling die in het concrete geval aan de orde is. Dit is bijvoorbeeld wel het
geval voor de toepassing van art. 4.6 Wet IB 2001. In het kader van art. 4, derde
lid Wet BRV 1971 vertegenwoordigen dergelijke aandelen echter geen enkel
belang.227
Daarnaast is het denkbaar dat verschillende grootheden als uitgangspunt dienen.
Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de invulling van de term verbonden lichaam

227. Zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 43 waarin de wetgever aangeeft dat de gewone
aandelen het volledige belang vertegenwoordigen en cumulatief preferente aandelen in economische zin gelijk te stellen zijn met een lening.
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in de zin van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969. De wetgever merkt in dit verband
op dat:
“bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet meer uitsluitend het aandeel in het gestorte kapitaal beslissend is maar dat ook het aandeel
in het geplaatste kapitaal van belang is.”228

Het kan dus voorkomen dat bij een storting van hetzelfde bedrag in absolute
zin op aandelen in twee lichamen met een exact gelijk geplaatst aandelenkapitaal in het ene geval geen sprake is van een verbondenheid omdat men minder
dan een derde gedeelte van het gestorte en geplaatste kapitaal bezit, terwijl in
het andere geval wel sprake is van verbondenheid omdat men meer dan een
derde gedeelte van het geplaatste – maar niet volgestorte – kapitaal bezit.
Hiermee is overigens niet gezegd dat voor het verbondenheidsbegrip per definitie moet worden aangesloten bij de grootheid met de grootste omvang. De
wetsgeschiedenis noch de rechtspraak inzake de invulling van het verbondenheidsbegrip geeft uitsluitsel over de vraag welke grootheid moet worden
gehanteerd indien het aandeel in het gestorte kapitaal groter is dan het aandeel
in het geplaatste kapitaal.229
Men kan zich afvragen of een communicerende-vaten-benadering in alle
gevallen wenselijk is, gelet op doel en strekking van een wettelijke bepaling.
Afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval, kan ervoor
gekozen worden om af te wijken van een communicerende-vaten-benadering.
Zo worden bijvoorbeeld genotsrechten op grond van art. 4.3 Wet IB 2001 bij
fictie aangemerkt als aandelen. Deze systematiek heeft tot gevolg dat de teller
– bestaande uit het totaal van de belangen van alle aanmerkelijkbelanghouders
– groter kan zijn dan de noemer van de kwantificeringsbreuk. Eén aandeel
wordt in dat geval immers tweemaal in aanmerking genomen bij de bepaling
of er sprake is van een aanmerkelijk belang, namelijk éénmaal bij de houder
van het genotsrecht en éénmaal bij de juridisch hoofdgerechtigde,230 zonder
dat het geplaatste kapitaal en daarmee de noemer van de breuk een wijziging
ondergaat. Mijns inziens dient slechts in specifieke en wettelijk vastgelegde
gevallen te worden afgeweken van de communicerende-vaten-benadering,
ingeval van wettelijke bepalingen waarin de aanwezigheid van een kwalificerend
belang afhangt van de omvang van het belang en deze omvang tot uitdrukking
wordt gebracht door een percentage of een breuk. Deze benadering brengt
naar mijn mening met zich mee dat een individuele belastingplichtige erop
mag vertrouwen dat niet alsnog sprake kan zijn van een kwalificerend belang,
als de optelsom van de belangen die andere belanghebbenden houden tot een
zodanige uitkomst leidt dat de belastingplichtige in rekenkundige zin geen
kwalificerend belang heeft. Indien de wetgever toch wenst af te wijken van de
rekenkundige logica die het gebruik van een breuk of percentage met zich

228. MvT, Kamerstukken II 1968/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
229. Zie Rozendal 2011, blz. 855.
230. Uit het besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, V-N 2006/65.14 kan worden afgeleid
dat volgens de staatssecretaris de blote eigendom van aandelen een aanmerkelijk belang kan
vormen, of als een vorm van soortaandelen tot een aanmerkelijk belang kan behoren.
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meebrengt, dient hij dit wettelijk vast te leggen, dan wel af te zien van het
gebruik van een breuk of percentage.
3.3.1.3 Kwantificering van rechtsverhoudingen
Het hanteren van een cijfermatig criterium kan ten aanzien van bepaalde
rechtsverhoudingen leiden tot problemen van uitvoeringstechnische aard. Dit
kan worden geïllustreerd aan de hand van de vraag of een recht om aandelen
te verwerven zou moeten meetellen bij het bepalen van de omvang van een
belang. Een vennootschap, bv X waarvan het geplaatste kapitaal bestaat uit 100
aandelen, heeft drie aandeelhouders die respectievelijk 35 procent (aandeelhouder
A), 30 procent (aandeelhouder B) en 35 procent (aandeelhouder C) in het nominaal
gestorte en geplaatste aandelenkapitaal bezitten. Indien aandeelhouder A een
optie schrijft op vijf van zijn aandelen ten behoeve van aandeelhouder B dan
doet zich de vraag voor hoe groot het belang van aandeelhouder A en B is of met
andere woorden, hoe het recht om de reeds bestaande aandelen te verwerven
gekwantificeerd moet worden. Indien we uitgaan van een communicerendevaten-benadering zijn in dit verband drie benaderingswijzen te onderkennen:
1. Het belang van B in bv X bedraagt 30 procent. In deze benadering telt het
aandelenkapitaal waarop het optierecht betrekking heeft niet mee bij aandeelhouder B. Bij aandeelhouder A telt het aandelenkapitaal volledig mee.
2. Het belang van B in bv X bedraagt 35 procent. In deze benadering telt het
aandelenkapitaal waarop het optierecht betrekking heeft volledig mee bij
aandeelhouder B. Bij aandeelhouder A telt het aandelenkapitaal niet mee.
3. Het belang van B in bv X bevindt zich tussen de 30 en 35 procent. In deze
benadering telt het aandelenkapitaal waarop het optierecht betrekking heeft
gedeeltelijk mee bij aandeelhouder B en gedeeltelijk bij aandeelhouder A.
In de eerste benadering waarin het aandelenkapitaal waarop het optierecht
betrekking heeft in zijn geheel niet meetelt bij de houder van het optierecht,
wordt geen recht gedaan aan het feit dat de toekenner van het optierecht een
belang bij de waardestijgingen van de aandelen die zij bezit heeft overgedragen
aan de houder van het optierecht (aandeelhouder B in het voorbeeld). Voor wat
betreft de opwaartse waardeontwikkeling van bv X die tot uitdrukking komt in
de waardestijging van de aandelen bevindt aandeelhouder B als de houder van
de optie zich in dezelfde positie als ware hij de houder van de betreffende aandelen.
In de tweede variant, waarin het aandelenkapitaal waarop het optierecht
betrekking heeft volledig wordt meegeteld bij de houder van het optierecht,
wordt geen recht gedaan aan het feit dat de toekenner van het optierecht (aandeelhouder A in het voorbeeld) voor fiscale doeleinden nog steeds als aandeelhouder kwalificeert. Hij bezit immers niet alleen de juridische eigendom van de
aandelen maar hij heeft ook een deel van het economisch belang behouden,
zijnde het risico van waardedaling. Het volledig meetellen van het aandelenkapitaal waarop het optierecht betrekking heeft bij de houder van het optierecht
(aandeelhouder B in het voorbeeld) zou in dat geval tot de – rekenkundig onlogische – consequentie leiden dat voor fiscale doeleinden alle belangen bij elkaar
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opgeteld meer dan 100 procent bedragen (in het voorbeeld 35 procent plus 30
procent plus de optie op vijf procent plus 35 procent).231
Een oplossing voor de hiervoor gesignaleerde problemen zou de derde variant
kunnen zijn waarin het aandelenbelang waarop het optierecht betrekking heeft
wordt verdeeld over toekenner en de houder van het optierecht. Ook dit leidt
echter tot rekenkundige problemen in de uitvoeringssfeer. Immers, hoe dient
men het van de aandelen afgesplitste belang (zijnde het risico van waardestijgingen) dat aan de houder van het optierecht toekomt te kwantificeren in de
vorm van een percentage van het totale kapitaal dat eventueel kan worden
opgeteld bij het belang de houder van het optierecht reeds bezit? Bovendien
zal de kwantificering mede moeten afhangen van de daadwerkelijke waardeontwikkeling van de aandelen. Het optierecht kan op een zeker moment ‘in
the money’ raken waardoor de kans op uitoefening – en daarmee de kans dat
de waardestijging daadwerkelijk zal toevloeien aan de optiehouder in plaats
van aan de aandeelhouder – groter wordt.
Er is ook een vierde benaderingswijze denkbaar, waarbij het aandelenkapitaal
waarop het optierecht betrekking heeft ten volle meetelt bij zowel de aandeelhouder (aandeelhouder A in het voorbeeld) als de houder van de optie (aandeelhouder B in het voorbeeld). Deze vierde variant verhoudt zich net als de tweede
variant niet met de communicerende-vaten-benadering, aangezien deze variant
eveneens leidt tot de consequentie dat alle belangen bij elkaar opgeteld meer
dan 100 procent bedragen. Het voordeel van deze benadering kan zijn dat men
misbruik kan bestrijden. Indien de wetgever een breuk of een percentage
hanteert, is de logische consequentie van deze benadering dat er geen ongelimiteerd aantal houders van een kwalificerend belang kan zijn. Het opnemen
van een percentage in een wettelijke bepaling suggereert een bepaalde mate
van rechtszekerheid voor belastingplichtigen. Kennis over de omvang van de
belangen van andere belanghebbenden, zou voor een calculerende (in de letterlijke betekenis van het woord) belastingplichtige aanleiding kunnen zijn te
veronderstellen dat zijn of haar belang in ieder geval niet boven een bepaalde
grens kan uitkomen. Naar mijn mening vormt het bestrijden van misbruik dan
ook niet zonder meer voldoende rechtvaardiging voor de rechtsonzekerheid
die gepaard gaat met deze vierde benaderingswijze. Zoals Zuidgeest mijns
inziens terecht aangeeft zouden belastingplichtigen in bonafide situaties wel
beschermd moeten worden tegen de onzekerheid van een open norm, bijvoorbeeld door vooraf zekerheid te kunnen krijgen over de toepassing.232
3.3.1.4 Individuele bijdrage of objectivering van de onderlinge verhouding?
Bij het bepalen van de omvang van een belang is ook het niveau waarop de
omvang wordt bepaald een relevante factor. Enerzijds kan men de houder van
het belang en zijn individuele bijdrage aan het vermogen van een lichaam als
uitgangspunt nemen. Deze benaderingswijze zou gevolgd kunnen worden bij

231. Overigens wordt dit uitgangspunt wel gehanteerd in de aanmerkelijkbelangregeling ten aanzien
van genotsrechten.
232. Zie Zuidgeest 2008, blz. 397-398.
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wettelijke bepalingen waarin het begrip belang niet nader is ingevuld, zoals het
begrip verbonden lichaam of het zelfstandige begrip belang. In bepaalde gevallen
zou dit kunnen leiden tot een soort meetrekbenadering. Een rechtsfiguur die
op zichzelf beschouwd geen belang vormt, kan in deze benadering toch een
belang met een bepaalde omvang vertegenwoordigen indien hetzelfde subject
naast deze rechtsfiguur nog een andere rechtsfiguur houdt. In het kader van de
totstandkoming van art. 20a Wet VPB 1969 refereert de wetgever bijvoorbeeld
“aan situaties waarin sprake is van converteerbare obligaties, waarbij de zeggenschap via
prioriteitsaandelen geheel aan de obligatiehouder toekomt.”233 In dat geval vertegenwoordigt de converteerbare obligatie een rechtsfiguur die leidt tot een belang van
een bepaalde omvang.
Bij het bepalen van de omvang van het belang kan men echter ook uitgaan van
het totale vermogen van een lichaam, verdeeld over alle deelnemers naar rato van
het relatieve belang in het vermogen dat wordt vertegenwoordigd door het
aantal rechtsobjecten dat zij bezitten.234 In dat geval is de individuele bijdrage
van een deelnemer niet relevant maar het aantal kwalificerende rechtsobjecten
dat de houder van het belang bezit. Binnen deze benadering zou bijvoorbeeld
een informele kapitaalstorting door een aandeelhouder in een kapitaalvennootschap geen invloed hebben op de omvang van het belang van deze aandeelhouder
en daarmee ook niet op de omvang van het belang van eventuele andere aandeelhouders. Toepassing van deze benadering ligt voor de hand bij wettelijke bepalingen waarin expliciet wordt aangesloten bij het aantal rechtsobjecten dat men
bezit, zoals bijvoorbeeld het geval is in de aanmerkelijkbelangregeling.
Ten aanzien van de wettelijke regelingen waarin het begrip belang een antimisbruikkarakter heeft, lijkt het in beginsel gerechtvaardigd om aan te sluiten bij
de houder van het belang en zijn individuele bijdrage aan het vermogen van het
lichaam.235 Het kan als onwenselijk worden beschouwd indien een relatief grote
bijdrage aan het vermogen van een lichaam niet leidt tot een belang in het
lichaam. Het bezwaar van deze benadering is overigens wel dat geen enkel
gewicht wordt toegekend aan het zeggenschapselement. Een grotere bijdrage
aan het vermogen hoeft namelijk niet automatisch te leiden tot meer zeggenschap, terwijl het veronderstelde misbruik zich juist zal voordoen indien men
niet alleen een financieel belang heeft bij de belastingbesparing maar ook de
zeggenschap heeft om het misbruik te initiëren.

233. Zie NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 27 209, nr. 6, blz. 39.
234. Een dergelijke objectivering van de onderlinge relaties tussen aandeelhouders is ook te vinden
in art. 3, eerste lid, onderdeel b Wet DB 1965 waarin wordt gesproken van het gemiddeld op de
desbetreffende aandelen gestort kapitaal. Vgl. Brandsma 2002, blz. 4.
235. Zie MvA, Kamerstukken II 20 603, 1988/89, nr. 6, blz. 13 waaruit kan worden afgeleid dat de wetgever
deze benadering hanteert ten aanzien van het verbondenheidsbegrip aangezien hij aangeeft dat
bij het bepalen van de omvang van het belang naast deelname in het kapitaal ook een schuldverhouding in aanmerking kan worden genomen, indien deze schuldverhouding fiscaalrechtelijk
als kapitaal wordt behandeld.
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3.3.1.5 Incommensurabiliteit
Bij het bepalen van de omvang van een belang kan het verschijnsel van
incommensurabiliteit aan de orde zijn.236 Dit houdt in dat ten aanzien van een
rechtsfiguur verschillende ongelijksoortige elementen een rol kunnen spelen
bij het bepalen van de omvang van een belang dat de rechtsfiguur vertegenwoordigt, terwijl een gemeenschappelijke schaal om deze elementen te wegen
ontbreekt.237 Incommensurabiliteit kan op verschillende vlakken aan de orde
zijn waarbij verschillende rechten aan een rechtsfiguur zijn gekoppeld. Te
denken valt aan situaties waarin financiële rechten c.q. stemrechten van aandelen afwijken van het aandeel in het gestorte of geplaatste kapitaal.238 Met
name in bepalingen waarin de invulling van het begrip belang niet duidelijk
is zoals bij het verbondenheidsbegrip of het zelfstandige begrip belang vormt
incommensurabiliteit een belangrijk thema.239
Het belang van dit verschijnsel is verder toegenomen met de inwerkingtreding
van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht240 per 1 oktober 2012.
De fiscale wetgever heeft geen aanleiding gezien om een andere of nadere
invulling te geven aan het fiscale begrip belang. De onduidelijkheid ten aanzien
van het bepalen van de omvang van een belang is dan ook alleen maar groter
geworden. Diverse auteurs hebben de vraag opgeworpen hoe het financiële
belang en de zeggenschap zich sinds 1 oktober 2012 tot elkaar verhouden.241
3.3.2

De functie van de toepasselijke wettelijke bepaling

De vraag is in hoeverre de functie van de wettelijke bepaling waarin het begrip
belang voorkomt een relevante factor is die mede van invloed zou moeten zijn
op het bepalen van de omvang van een belang. Men zou kunnen betogen dat
een wettelijke bepaling met een antimisbruikkarakter een rechtvaardiging
biedt voor een materiële en ruime invulling van het begrip belang die met zich
brengt dat de ondergrens sneller wordt overschreden. Een bepaling met een
faciliterende of een operationele functie zou dan een meer formele en beperkte
invulling van het begrip belang met zich brengen.242 In dat geval zal de ondergrens minder snel worden bereikt.
Hoewel er met het oog op het bestrijden van misbruik zeker iets voor een
materiële en ruime invulling te zeggen valt, schuilt hierin tevens het gevaar
dat bij een gebrek aan richtlijnen een concrete bepaling van de omvang van
de breuk niet mogelijk is. Dit gevaar wordt onder meer veroorzaakt die het

236. Zie Pauwels 2011, blz. 155-172 voor een nadere uiteenzetting van dit verschijnsel.
237. Vgl. Pauwels 2011, blz. 159, alsmede A-G Wattel in onderdeel 4.10 van zijn conclusie voor HR 5
februari 2010, nr. 08/04451, BNB 2010/148 die dit probleem treffend duidt als -het probleem van
het optellen van appelen (zeggenschap) en peren (financieel belang).
238. Bijvoorbeeld door in de statuten op te nemen dat een aandeelhouder slechts is gerechtigd tot
een gelimiteerd aantal stemmen.
239. Dit speelt ook in het kader van de invoering van de flex-bv. Zie nader Van de Streek 2011, blz.
819 en Boer 2012, blz. 3-4.
240. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/10, 32 426, nr. 2.
241. Zie o.a. Van de Streek, 2011, blz. 819.
242. Vgl. Zuidgeest, 2008, blz. 185.
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hiervoor genoemde verschijnsel van incommensurabiliteit. Indien sprake is van
een rechtsfiguur met verschillende ongelijksoortige elementen, zal het ontbreken
van concrete richtlijnen er in de praktijk toe leiden dat belastingplichtigen niet
op voorhand weten waar zij aan toe zijn, terwijl zij daar naar mijn mening wel
recht op hebben. Bovendien bestaat het risico dat belastingplichtigen en de fiscus
verzanden in een voor beide partijen kostbaar ‘welles-nietes’ spel bij de vraag
of sprake is van een kwalificerend belang. Iedere partij zal immers het grootste
gewicht toekennen aan het element dat de door hem gewenste omvang representeert.
Illustratief is de rechtspraak waarin de omvang van een pakket cumulatief preferente aandelen aan de orde is. In Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr.
07/4201, V-N 2008/34.16 stelde de fiscus zich op het standpunt dat cumulatief
preferente aandelen volledig meetellen bij het bepalen van de omvang van het
belang zoals bedoeld in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969. In HR 15 juni 2012, nr.
11/02194, BNB 2012/239 daarentegen – waarin het draaide om de omvang van het
aandelenkapitaal in een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in art. 4 Wet
BRV 1971 – wenste de fiscus iedere betekenis aan de cumulatief preferente aandelen te ontzeggen. In beide zaken betrof het wettelijke bepalingen die misbruik
beogen tegen te gaan, waarbij zowel de fiscus als de belanghebbenden de keuze
voor een formele of materiële benadering lieten afhangen van de door hen
gewenste uitkomst.
De noodzaak om de exacte omvang van een belang te bepalen zal niet in alle
gevallen aanwezig zijn. Indien het kapitaal van een lichaam bestaat uit preferente
aandelen die 90 procent van het totale kapitaal vertegenwoordigen en gewone
aandelen die tien procent van het totale kapitaal vertegenwoordigen, zal er
weinig twijfel over bestaan dat de houder van alle gewone aandelen bij een
materiële benadering een belang van ten minste een derde gedeelte zoals bedoeld
in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 in dat lichaam heeft. Wat de exacte omvang
is van het door de gewone en preferente aandelen vertegenwoordigde belang
doet dan in beginsel niet terzake. Dit is mogelijk anders ingeval van een indirect
belang, bijvoorbeeld indien sprake is van een subject dat een belang heeft in de
houder van de gewone aandelen. Ter illustratie kan worden gewezen op onderstaande figuur waarin C bv een belang heeft van exact een derde gedeelte in A
bv. A bv heeft op haar beurt alle gewone aandelen in X bv.
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Om te kunnen bepalen of sprake is van verbondenheid tussen C bv en X bv als
bedoeld in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 is het noodzakelijk om de exacte
omvang vast te stellen van het belang van A bv in X bv dat door de gewone
aandelen wordt vertegenwoordigd. C bv kan alleen maar een belang van een
derde gedeelte hebben in X bv indien de preferente aandelen geen enkel belang
vertegenwoordigen. Een materiële benadering zonder concrete richtlijnen
schiet in een dergelijke situatie echter te kort.
Een ander bezwaar tegen het hanteren van een onderscheid tussen antimisbruikbepalingen en faciliteiten bij de bepaling van de omvang van het belang,
is dat het begrip belang in beide categorieën van wettelijke bepalingen voorkomt, ook wanneer het dezelfde verschijningsvorm van het begrip belang
betreft, zoals bijvoorbeeld in geval van het verbondenheidsbegrip. Het lijkt
niet wenselijk om bij het bepalen van de omvang van het begrip belang binnen
één verschijningsvorm uit te gaan van verschillende methodes afhankelijk van
de toepasselijke bepaling. Hier kan men tegen inbrengen dat een rubricering
van het begrip belang op basis van de verschijningsvorm wellicht niet effectief
is in dit verband en dat een rubricering op basis van het onderscheid tussen
antimisbruikbepalingen en faciliterende bepalingen een betere zou zijn in het
kader van het kwantificeringsvraagstuk. Hoewel daar zeker wat voor te zeggen
valt, is het bezwaar van die benadering mijns inziens dat deze niet strookt met
het door Van der Vlies geformuleerde beginsel van duidelijke terminologie
hetgeen inhoudt dat voor dezelfde zaken dezelfde termen worden gebruikt.
Bovendien is deze benadering strijdig met het beginsel van onderlinge
afstemming dat moet worden gehanteerd om de kwaliteit van de fiscale
regelgeving te waarborgen.243 Indien de wetgever het bepalen van de omvang
van het belang (al dan niet binnen een bepaalde verschijningsvorm) afhankelijk
wil maken van het karakter van de betreffende bepaling, dan dient hij dit naar
mijn mening explicieter dan thans het geval is kenbaar te maken. Het is mijns
inziens niet wenselijk dat belastingplichtigen en inspecteurs op basis van de
ratio van een specifieke wettelijke regeling zelf moeten gaan vaststellen op
welke wijze de omvang van het belang moet worden bepaald.
243. Vgl. o.a. Bruijsten 2002, blz. 715, Bobeldijk 2009, blz. 27 en Hoogeveen 2011 die dit beginsel
relevant achten in het kader van de kwaliteit van fiscale wetgeving.
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3.3.3

De invloed van andere overeenkomsten

Rechten die de omvang van een belang kunnen bepalen hoeven in de praktijk
niet noodzakelijkerwijs te zijn gekoppeld aan het rechtsobject dat leidt tot de
aanwezigheid van een belang. Het is mogelijk dat de houder van een belang via
andere overeenkomsten bepaalde rechten bezit (of ontbeert) waardoor de omvang
van het belang niet gelijk is aan het aantal rechtsobjecten dat men bezit. Zo kan
er sprake zijn van overeenkomsten tussen aandeelhouders onderling op basis
waarvan een of meerdere aandeelhouders een vetorecht hebben bij bepaalde
specifiek omschreven beslissingen. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van
optieovereenkomsten die tot gevolg hebben dat een deel van het risico van
waardeveranderingen bij een ander komt te berusten (zie ook paragraaf 3.2.4.2
hiervoor).
De overeenkomst die de houder van een belang sluit met andere houders van
een belang of met derde partijen kan mogelijk van invloed zijn op de omvang
van een belang. Nu concrete richtlijnen ontbreken, is echter niet duidelijk of en
in hoeverre rekening moet worden gehouden met dergelijke overeenkomsten.
3.3.4

Tussenconclusie

De meetbaarheid van een belang wordt mede bepaald door de te hanteren
grootheid en daarmee door de kwalitatieve invulling van het wettelijke begrip
belang. De kwalitatieve invulling van het belang bepaalt immers welke grootheden in de teller en de noemer van de breuk voorkomen. Het uitdrukken van de
omvang van een belang in een percentage of een breuk impliceert bovendien
dat sprake is van een communicerende-vaten-benadering. Deze benadering geldt
echter niet per definitie voor alle wettelijke bepalingen waarin het begrip belang
voorkomt maar is beperkt tot de specifieke verschijningsvorm of wettelijke
bepaling die aan de orde is. Om te kunnen bepalen wat de omvang is van een
belang zal derhalve rekening gehouden moeten worden met doel en strekking
van de concrete bepaling waarin het begrip belang is opgenomen.
De keuze van de wetgever om de aanwezigheid van een kwalificerend belang
mede te laten bepalen door een cijfermatig criterium – in de vorm van een breuk
of een percentage – leidt in beginsel tot een grote mate van rechtszekerheid.
Men weet immers precies waar de grens ligt. Naast rechtszekerheid brengt het
hanteren van een cijfermatig criterium echter met zich mee dat – afhankelijk
van hetgeen men beoogt – de aanwezigheid of afwezigheid van een belang op
eenvoudige wijze kan worden omzeild. Aangezien een breuk of een percentage
een deel van het geheel tot uitdrukking brengt is het echter noodzakelijk om te
weten wat het geheel omvat. Aan het hanteren van een cijfermatig criterium
komt immers slechts beperkte betekenis toe indien onvoldoende duidelijkheid
bestaat over de wijze waarop het percentage moet worden bepaald. Het gebruik
van de term belang brengt onduidelijkheid met zich mee ten aanzien van de te
hanteren grootheden in de teller en de noemer van de breuk. Deze onduidelijkheid kan alleen worden opgeheven indien duidelijk is welke rechtsverhoudingen
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. In de hiernavolgende
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hoofdstukken zal per verschijningsvorm worden ingegaan op de wijze waarop
de omvang van het belang moet worden bepaald. Kortom: men kan wel een
duidelijke kwantitatieve grens (zoals een percentage) hanteren, maar als niet
duidelijk is waar dat percentage van genomen moet worden, is er nog steeds
sprake van een wezenlijke en in mijn ogen onaanvaardbare onduidelijkheid.
3.4

CONCLUSIE

In dit hoofdstuk zijn de rechtsverhoudingen in kaart gebracht die mogelijk
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Daarnaast is de wijze waarop
de omvang van een belang kan worden bepaald besproken.
Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Gelet op de aanwijzingen die hiervoor te vinden zijn, leidt een aandeel in
een vennootschap per definitie tot de aanwezigheid van een belang in vrijwel
alle wettelijke bepalingen waarin dit begrip voorkomt. Dit brengt met zich
mee dat het complex van rechten en verplichtingen dat is belichaamd in
een aandeel in ieder geval leidt tot de aanwezigheid van een belang. In geval
van aandelen van een bepaalde soort kan het echter voorkomen dat dergelijke
aandelen niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.
2. Indien een rechtsfiguur, niet zijnde een aandeel, bepaalde kenmerken heeft
die op een of meerdere vlakken overeenkomsten vertonen met het complex
van rechten en verplichtingen dat is belichaamd in een aandeel, dan bestaat
de mogelijkheid dat een dergelijk rechtsfiguur ook leidt tot de aanwezigheid
van een belang. Derhalve zouden naast aandelen in vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid de volgende rechtsverhoudingen mogelijk kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang:
a. aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
b. bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening;
c. lidmaatschapsrechten in een coöperatie;
d. informeel kapitaal;
e. leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren;
f. de economische eigendom van aandelen en soortgelijke rechtsfiguren;
g. rechten om bestaande aandelen te verwerven;
h. rechten om nieuwe aandelen te verwerven;
i. genotsrechten;
j. winstbewijzen;
k. rechten op nabetalingen;
l. losgekoppelde stemrechten;
m.zeggenschap;
n. vreemd vermogen.
3. De juridische eigenaar van aandelen of soortgelijke rechtsfiguren is ook
eigenaar voor fiscale doeleinden, tenzij een ander als economische eigenaar
kan worden beschouwd. Van economische eigendom is sprake indien men
het gehele economische belang heeft, zijnde het risico van waardeveranderingen en tenietgaan, alsmede het genot. In dat geval wordt deze voor fiscale
doeleinden als eigenaar van de betreffende rechtsfiguur beschouwd.
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4. Op basis van de huidige stand van de fiscale rechtspraak kunnen deelbelangen,
zoals rechten om aandelen te verwerven, voor fiscale doeleinden niet gelijk
worden gesteld met de (economische eigendom van de) achterliggende
rechtsfiguur waarop het deelbelang betrekking heeft. Zoals gezegd, neemt
dit echter niet weg dat dergelijke rechten wel zelfstandig zouden kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang.
5. Het uitdrukken van de omvang van een belang in een percentage of een breuk
impliceert een communicerende-vaten-benadering. De optelsom van alle
individuele belangen kan in beginsel nooit meer dan 100 procent bedragen.
6. Indien niet duidelijk is welke grootheden in een concreet geval in de teller
en de noemer van de kwantificeringsbreuk thuishoren, leidt een cijfermatig
criterium niet tot rechtszekerheid.
7. Bij het bepalen van de omvang van een belang kan men de individuele bijdrage
van de houder van het belang aan het vermogen van een lichaam als uitgangspunt nemen of het aantal kwalificerende rechtsverhoudingen dat de houder
van het belang heeft, afgezet tegen het totale aantal rechtsverhoudingen dat
in omloop is.
8. Er bestaat geen duidelijkheid over de invloed van overeenkomsten die de
houder van een belang heeft afgesloten met andere houders van een belang
of met derden, op de wijze waarop de omvang van het belang moet worden
bepaald.
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4

Belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk
belang

4.1

INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk is om ten aanzien van het begrip aanmerkelijk belang
antwoord te geven op de onderzoeksvragen zoals die in paragraaf 2.3.5 zijn
geformuleerd. Onderzocht zal worden of de rechtsverhoudingen die kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang bekend zijn en in
hoeverre het duidelijk is hoe de omvang van een belang in een concreet geval
moet worden bepaald. Daarbij zal tevens de relevante rechtspraak inzake de
invulling van het aanmerkelijk belang worden meegenomen. In dit verband zal
tevens antwoord worden gegeven op de vraag of de doelstellingen van de wetgever
met het begrip aanmerkelijk belang zijn gerealiseerd. Waar sprake is van overkill
of underkill zal dit expliciet worden aangegeven.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 4.2 wordt eerst een korte
historische schets gegeven van het aanmerkelijkbelangbegrip. Vervolgens
behandel ik in paragraaf 4.3 doel en strekking van de aanmerkelijkbelangregeling.
Daarna wordt in paragraaf 4.4 aan de hand van de in hoofdstuk 3 in kaart
gebrachte rechtsverhoudingen onderzocht welke rechtsverhoudingen zouden
moeten leiden tot de aanwezigheid van een belang en hoe de omvang van een
belang moet worden bepaald. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een overzicht van de belangrijkste conclusies in paragraaf 4.5.
4.2

HISTORIE

Het begrip belang deed voor het eerst zijn intrede in de Nederlandse belastingwetgeving toen de Duitse bezetter het begrip aanmerkelijk belang introduceerde
in het Besluit IB 1941, de voorloper van de Wet IB 1964.244 Van een aanmerkelijk
belang was op grond van art. 19 Besluit IB 1941 sprake als men 25 procent van
het kapitaal van een vennootschap bezat. Bij de invoering van de Wet IB 1964
werd de aanmerkelijkbelangregeling in art. 39 tot en met 41 van deze wet
opgenomen, waarbij de minimumkapitaalregeling werd opgenomen in art. 39,
vierde lid, slotzin Wet IB 1964. Er was pas sprake van een aanmerkelijk belang
indien men een belang van ten minste een derde gedeelte in een vennootschap
bezat.

244. Besluit van 29 mei 1941 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën
betreffende de inkomstenbelasting (Besluit op de Inkomstenbelasting 1941); Stb. 1941, 414,
invoeringsbesluit Verordening no. 104/1941. Zie ook Rijkers en Van Dijck 2000, blz. 22.
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Het begrip aanmerkelijk belang is na de invoering in de inkomstenbelasting
ook in andere heffingswetten opgenomen. Zo is het begrip inmiddels opgenomen in art. 13a en art. 35c SW 1956. Met ingang van 1 januari 1997 is het begrip
aanmerkelijk belang ook opgenomen in de Wet LB 1964 in het kader van de
zogenoemde gebruikelijkloonregeling.245 In de Wet VPB 1969 is de term aanmerkelijk belang opgenomen sinds 1 januari 2001.246 Tot die datum verwees
art. 17, derde lid Wet VPB 1969 naar art. 49, eerste lid Wet IB 1964.
4.3

DOEL EN STREKKING

4.3.1

Doel en strekking van de aanmerkelijkbelangregeling

De aanmerkelijkbelangregeling heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de
ondernemer die via een vennootschap een onderneming drijft, een vergelijkbare
belastingdruk heeft als de ondernemer die een IB-onderneming voor eigen
rekening drijft.247 Deze vergelijkbare belastingdruk ontstaat door het hanteren
van het zogenoemde klassieke stelsel, waarin heffing van vennootschapsbelasting plaatsvindt op het niveau van de vennootschap en een heffing van
inkomstenbelasting tegen een verlaagd tarief op het niveau van de aanmerkelijkbelanghouder.
De huidige grens van vijf procent dient om het onderscheid te maken tussen
de beleggende aandeelhouder en de ondernemende aandeelhouder.248 In dit
verband heeft de wetgever een vergelijking gemaakt met de deelnemingsvrijstelling waarin het onderscheid tussen beleggen en ondernemen eveneens
wordt gesteld op vijf procent.249 Indien men een belang van vijf procent of meer
heeft, worden reguliere voordelen alsmede vervreemdingsvoordelen belast
tegen een verlaagd inkomstenbelastingtarief.
De vraag is gerechtvaardigd of het cijfermatig criterium van vijf procent in dit
verband wel het juiste criterium is om het onderscheid tussen beleggen en
ondernemen tot uitdrukking te brengen. Zo wordt de houder van een belang
in een vof reeds bij één procent als ondernemer behandeld. Het percentage
van vijf is dan ook enigszins willekeurig gekozen. De stelling van Blokland dat
de aandeelhouder die minder dan 50 procent van de aandelen bezit veeleer
kan worden vergeleken met de aandeelhouder in een beursgenoteerde vennootschap dan met een ondernemer,250 onderschrijf ik echter niet. Mijns inziens is
er in financieel opzicht geen wezenlijk verschil tussen de houder van 50,01
procent en de houder van 49,99 procent van de aandelen, althans niet zodanig

245. Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 652 (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk
belang c.a.).
246. Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651 (Wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het
versterken van de fiscale infrastructuur).
247. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 4-5.
248. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 671, nr. 3, blz. 14. Vgl. Tevens Heithuis, Kavelaars en Schuver
2009, blz. 469.
249. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 671, nr. 3, blz. 5 en blz. 14.
250. Zie Blokland 1999, blz. 12.
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dat de grens tussen een belegger en een ondernemer moet worden getrokken
bij 50 procent.251
Voorts kan erop worden gewezen dat de reikwijdte van de aanmerkelijkbelangregeling niet altijd overeenstemt met de ratio. De houder van een aanmerkelijk
belang valt immers ook in box 2, indien de activiteiten van de vennootschap
waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden bestaan uit beleggen. Voor de
heffing van vennootschapsbelasting bij de vennootschap is dit niet relevant,
gelet op de fictie van art. 2, vijfde lid Wet VPB 1969 dat de vennootschap geacht
wordt een onderneming te drijven met behulp van haar gehele vermogen. De
veronderstelde vergelijkbaarheid met een ondernemer gaat echter niet zo ver
dat deze aanmerkelijkbelanghouder een beroep kan doen op de doorschuiffaciliteiten van art. 4.17 Wet IB 2001 e.v. Hiervoor dient niet alleen sprake te zijn
van een aanmerkelijk belang, maar dient de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden ook een materiële onderneming te drijven. Dit
impliceert dat het houden van een aanmerkelijk belang dus niet per definitie
een ondernemingsactiviteit is.
Voor 1 januari 1997 had het aanmerkelijkbelangregime nog een ander karakter.
De machtspositie van de aandeelhouder vormde destijds de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling. In de Leidraad bij het Besluit IB 1941 werd reeds opgemerkt
dat “(d)e aandeelhouders die een ‘aanmerkelijk belang’ hebben (...) worden geacht in deze
hoedanigheid in zekeren zin een bedrijf uit te oefenen.”252 Grootaandeelhouders in een
besloten nv werden derhalve beschouwd als ondernemers die een substantiële
beschikkingsmacht over de ondernemingsreserves bezitten, zelfs indien zij niet
de meerderheid van stemrechten hebben.253 De aanmerkelijkbelanghouder werd
ook toen in wezen gelijksoortig behandeld als een ondernemer. Daarnaast had
de aanmerkelijkbelangregeling als doel om belastingheffing over niet uitgedeelde
winsten van de vennootschap zeker te stellen, het zogenoemde oppot-argument.
Tot 1 januari 1997 bepaalde art. 39 Wet IB 1964 dat sprake was van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige – al dan niet samen met kwalificerende
familieleden – ten minste een derde gedeelte van het nominaal gestort kapitaal
bezat. De achtergrond van deze ondergrens was volgens de wetgever dat de
aanmerkelijkbelanghouder op grond van zijn machtspositie in de vennootschap
het dividendbeleid van de vennootschap kon bepalen.254 Een opmerkelijke
argumentatie, aangezien een aandeelhouder die een belang van minder dan 50
procent heeft in beginsel niet in staat zal zijn het dividendbeleid van de vennootschap te bepalen, behoudens in situaties waarin sprake is van een samenwerkende
groep van aandeelhouders.255

251.
252.
253.
254.
255.

Overigens kan er in dit geval wel sprake zijn van een wezenlijk verschil qua zeggenschap.
Leidraad bij het Besluit IB 1941, paragraaf 26.
Blokland 1999, blz. 6.
NnavV, Kamerstukken II 1959/60, 5380, nr. 9, blz. 4 r.k.
Vgl. Blokland 1999, blz. 11.
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4.3.2

Doelstellingen ten aanzien van de omschrijving van het
aanmerkelijkbelangbegrip

Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wetgever geweest om bij de
omschrijving van het begrip aanmerkelijk belang een formeel criterium in de
wettekst op te nemen om de praktijk aanstonds duidelijkheid te geven. Het
hanteren van een materieel criterium achtte de wetgever niet wenselijk aangezien de vragen die dit zou oproepen aan de rechter zouden moeten worden
voorgelegd zodat pas na enkele jaren duidelijkheid zou komen.256
Teneinde verwateringsconstructies tegen te gaan kent de omschrijving van het
aanmerkelijkbelangbegrip een soortbenadering.257 Het doel van deze benadering
is om te voorkomen dat via soortaandelen een gerechtigdheid tot het vermogen
van een vennootschap wordt gecreëerd die in materiële zin groter is dan de
gerechtigdheid op basis het formele bezit van de gehouden aandelen zodat op
deze wijze de aanmerkelijkbelangheffing kan worden voorkomen.
4.3.3

Aanmerkelijk belang als voorwaarde voor de toepassing van een
wettelijke bepaling

4.3.3.1 Algemeen
De aanwezigheid van een aanmerkelijk belang vormt op de eerste plaats een
voorwaarde voor de toepassing van het verlaagde box 2-tarief. Het toepassingsbereik van het begrip aanmerkelijk belang is echter breder. Dit is ook logisch,
aangezien het aanmerkelijkbelangbegrip ook wordt gebruikt in andere heffingswetten dan de Wet IB 2001, zodat dit begrip per definitie niet leidt tot de toepassing van een inkomstenbelastingtarief. Het aanmerkelijkbelangbegrip kan
derhalve ook een voorwaarde zijn voor de toepassing van andere wettelijke
bepalingen die een eigen karakter hebben.
4.3.3.2 Antimisbruikbepalingen
Het begrip aanmerkelijk belang wordt op de eerste plaats ingezet in wettelijke
bepalingen met een antimisbruikkarakter. Indien sprake is van een aanmerkelijk belang, treedt een antimisbruikregeling in werking. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden gewezen op art. 3.92 Wet IB 2001. Deze terbeschikkingstellingsregeling richt zich tegen boxarbitrage. Het ter beschikking stellen van
vermogensbestanddelen aan een gelieerde bv zou zonder nadere regeling leiden
tot een situatie waarin de vergoeding bij de bv aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting en belast bij de aandeelhouder in box 3. Als gevolg van art. 3.92
Wet IB 2001, wordt de vergoeding in box 1 in de heffing betrokken, indien de
ter beschikkingsteller een aanmerkelijk belang houdt in het lichaam. Aangezien
deze bepaling zich richt tegen het uithollen van grondslag van box 2, is het

256. Zie Nader Rapport, Kamerstukken II 1996/97, 24 761B, blz. 5 en 6, punt 3. Ook de doelstelling inzake
soortaandelen is volgens de wetgever om te voorzien in een eenvoudige en heldere regeling, zie
NnavNV, Kamerstukken II 2007/08, 31 49, nr. 9, blz. 21.
257. Wet van 7 maart 1991, Stb. 1991, 94, beperkte reparatie van het regime inzake de winst uit aanmerkelijk belang.
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mijns inziens logisch dat de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang de
voorwaarde voor de toepassing van deze bepaling vormt.
Ook in de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964 vormt de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang een voorwaarde voor de toepassing van de
bepaling. Deze bepaling strekt ertoe dat een directeur die tevens een aanmerkelijk
belang houdt, een arbeidsbeloning aangeeft die past bij de verrichte werkzaamheden. Indien geen passende arbeidsbeloning wordt aangegeven, wordt een fictief
loon in de heffing betrokken. Uitgangspunt bij de toepassing van de gebruikelijkloonregeling is het salaris van de meestverdienende werknemer van de
inhoudingsplichtige of een daarmee verbonden lichaam. Met deze bepaling
wordt voorkomen dat een directeur-grootaandeelhouder zijn loon zo laag
mogelijk houdt om op deze manier heffing van loon- en inkomstenbelasting en
premie volksverzekeringen te besparen. Het gebruik van het aanmerkelijkbelangbegrip leidt – gelet op de ondergrens van vijf procent – mijns inziens echter
tot overkill. Zo wijst Schut erop dat bij kleine belangen niet snel zal worden
afgezien van loon aangezien dit geen voordeel oplevert voor de aanmerkelijkbelanghouder.258 De bate die als gevolg van het afzien van loon ontstaat bij de
vennootschap komt namelijk voor een beperkt bedrag toe aan de aanmerkelijkbelanghouder. Indien een aanmerkelijkbelanghouder met een belang van vijf
procent zou afzien van een loon van bijvoorbeeld € 10.000, waarmee men aldus
(vereenvoudigd gesteld) € 5.200 aan inkomstenbelasting bespaart, dan leidt dit
tot een voordeel voor de vennootschap van € 10.000. Van dit voordeel komt
slechts vijf procent, ofwel € 500 toe aan de aanmerkelijkbelanghouder die heeft
afgezien van zijn loon.259
Het aanmerkelijkbelangbegrip is ook terug te vinden in de vennootschapsbelasting in art. 17, derde lid, onderdeel b Wet VPB 1969. Thans vormt deze regeling
een vangnetbepaling voor de aanmerkelijkbelangheffing van buitenlandse particulieren in de inkomstenbelasting.260 Voorkomen moet worden dat buitenlandse
natuurlijke personen die een aanmerkelijk belang hebben in een Nederlandse
vennootschap, de aanmerkelijkbelangheffing trachten te omzeilen door het
aanmerkelijk belangpakket in een buitenlands lichaam onder te brengen. In dat
geval bewerkstelligt art. 17, derde lid, onderdeel b Wet VPB 1969 dat vennootschapsbelasting wordt geheven. Gelet op deze doelstelling is het gebruik van
het aanmerkelijkbelangbegrip goed te verklaren. De strekking van de regeling
behelst dat niet in Nederland gevestigde lichamen worden belast over hun
inkomen uit een aanmerkelijk belang261 in een in Nederland gevestigde kapitaalvennootschap, open commanditaire vennootschap, open fonds voor gemene
rekening of coöperatieve vereniging. Heffing komt alleen maar aan de orde

258. Zie Schut 1997, blz. 698. In dezelfde zin Meussen 1997, blz. 870.
259. Daarbij is er voor het gemak van uitgegaan dat de vennootschap geen vennootschapsbelasting is
verschuldigd over het voordeel.
260. Aanvankelijk had de regeling tot doel om tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de vorige
eeuw een belastingplicht te creëren voor Duitse bedrijven teneinde infiltratie in het Nederlandse
bedrijfsleven tegen te gaan. Zie Bijlagen II, 1946-I, 231, nr. 3, blz. 9 l.k, Zie voorts Rouwers 1996,
blz. 146 alsmede De Wit en Reinoud 2011, blz. 1129 en Cornelisse 2011, blz. 1456.
261. De invulling van het begrip aanmerkelijk belang dient plaats te vinden op basis van Hoofdstuk 4
Wet IB 2001.
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indien (a) de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en (b) het aanmerkelijk
belang niet behoort tot het vermogen van een onderneming.
Ten slotte is het aanmerkelijkbelangbegrip terug te vinden in art. 13a SW 1956.
Het doel van deze bepaling is om zogenoemde ‘kinderconstructies’ te bestrijden.
De wetgever wil namelijk voorkomen dat de waardestijging van aandelen in
een pensioen- of lijfrentelichaam die wordt veroorzaakt door het overlijden
van de erflater niet wordt belast met erfbelasting indien de aandelen worden
gehouden door een familielid van de erflater. Een dergelijke waardestijging
kan zich bijvoorbeeld voordoen indien pensioenverplichtingen van een vennootschap wegvallen als gevolg van het overlijden. Zonder nadere regeling zou
er geen verkrijging krachtens erfrecht plaatsvinden indien de aandelen tijdens
leven reeds zijn overgedragen aan de beoogde erfgenamen. De waardestijging
zou derhalve niet zijn onderworpen aan erfbelasting. Art. 13a SW 1956 bepaalt
dat indien een ander dan de erflater een aanmerkelijk belang bezit in een
pensioen- of lijfrentelichaam, bij overlijden een fictieve verkrijging bij de
aandeelhouder wordt aangenomen.262
4.3.3.3 Faciliteiten
In art. 35b tot en met art. 35e SW 1956 is de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit opgenomen. Deze faciliteit is uitsluitend beschikbaar voor een verkrijging
krachtens gift of erfrecht van ondernemingsvermogen, die plaatsvindt binnen
het kader van een (reële) bedrijfsopvolging. Op grond van art. 35b, vijfde lid
SW 1956 is sprake van een bedrijfsopvolging indien het de overdracht van een
‘onderneming’ zoals bedoeld in art. 35c SW 1956 betreft. De verkrijging van
vermogensbestanddelen die bij de erflater of schenker tot een aanmerkelijk
belang behoorden kan ook delen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, mits het
lichaam waarop het belang betrekking heeft een materiële onderneming als
bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 drijft. Het aanmerkelijk belang wordt derhalve
gelijkgesteld met een onderneming.263 Gelet op de ratio van zowel de aanmerkelijkbelangregeling als art. 35c SW 1956 wekt het in dat verband geen verbazing
dat het aanmerkelijkbelangbegrip wordt gehanteerd in laatstgenoemde bepaling.264 De materiële ondernemingseis wordt echter niet gesteld voor de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang in de zin van art. 4.6 Wet IB 2001. Er kan
dus sprake zijn van een aanmerkelijk belang zonder dat men een beroep kan
doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Overigens heeft de ondernemingseis
geen invloed op de invulling van het begrip belang zelf.

262. Zie ook Van Vijfeijken 2013, blz. 393 e.v.
263. Met de verwijzing naar de Wet IB 2001 heeft de wetgever beoogd om een uniforme toets aan te
leggen ten aanzien van de activiteiten, zodat de rechtsvorm tot zo min mogelijk verschil in fiscale
behandeling voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit zou moeten leiden. Zie MvT, Kamerstukken II
2008/09, 31 930, nr. 3, blz. 72.
264. Daarbij zij aangetekend dat preferente aandelen die wel een aanmerkelijk belang kunnen vormen
in de zin van art. 4.6 Wet IB 2001, zijn uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit tenzij ze
aan specifieke voorwaarden voldoen.
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4.3.3.4 Concernbegrip
In art. 3.30a Wet IB 2001 wordt het aanmerkelijkbelangbegrip als concernbegrip
gehanteerd. In deze bepaling is een begrenzing opgenomen voor de afschrijving
op gebouwen, die aan de orde komt indien op grond van art. 3.30 Wet IB 2001
eerst is vastgesteld wat de jaarlijkse afschrijving op een gebouw is. De daadwerkelijk toegestane afboeking van de jaarlijkse afschrijving op de fiscale boekwaarde
van een gebouw wordt bepaald door de toets van art. 3.30a Wet IB 2001. Voor
een gebouw in eigen gebruik geldt een bodemwaarde van 50 procent van WOZwaarde (derde lid, onderdeel b) en voor een gebouw dat is bestemd om direct of
indirect hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan een ander dan een
met de belastingplichtige verbonden persoon of lichaam geldt een bodemwaarde
van 100 procent van de WOZ-waarde (derde lid, onderdeel a). Een dergelijk
gebouw wordt als een belegging aangemerkt. Teneinde te voorkomen dat de
afschrijvingsbeperking wordt omzeild door grond en opstal te splitsen tussen
twee verbonden personen en/of lichamen, bepaalt art. 3.30a, zevende lid Wet IB
2001 dat de afschrijving op investeringen door de belastingplichtige en een verbonden persoon of lichaam wordt berekend alsof deze investeringen door één
persoon zouden zijn verricht.
Voor de toepassing van art. 3.30a Wet IB 2001 wordt een vennootschap waarin
de belastingplichtige of een met de belastingplichtige verbonden persoon een
aanmerkelijk belang heeft (behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk
belang op grond van art. 4.10 of art. 4.11 Wet IB 2001) als een verbonden lichaam
aangemerkt. Het begrip aanmerkelijk belang heeft in deze bepaling dus niet als
doel om een onderscheid aan te brengen tussen de beleggende en de ondernemende aandeelhouder maar om aan te geven dat sprake is van verbondenheid.265
Aangezien sprake is van een concernbenadering acht ik het aanmerkelijkbelangbegrip niet op zijn plaats in art. 3.30a Wet IB 2001. Bij een belang van vijf procent
is immers al sprake van verbondenheid, terwijl het veel meer voor de hand zou
liggen om aan te sluiten bij een hoger bezitspercentage.266
4.4

DE INVULLING VAN HET BEGRIP AANMERKELIJK BELANG

4.4.1

Algemeen

Het aanmerkelijkbelangbegrip vindt zijn oorsprong in de inkomstenbelasting
en de omschrijving van dit begrip is dan ook opgenomen in afdeling 4.3 van de
Wet IB 2001. In andere wetten waarin dit begrip voorkomt, zoals de Wet LB 1964
en de SW 1956, wordt veelal verwezen naar de Wet IB 2001 hoewel dit niet consequent gebeurt.267 Het begrip aanmerkelijk belang heeft in beginsel dan ook
steeds dezelfde betekenis. Het begrip aanmerkelijk belang bestaat uit een
kwantitatieve component (aanmerkelijk) en een kwalitatieve (belang) component.

265. In plaats van het verbondenheidsbegrip dat in hoofdstuk 5 zal worden besproken te hanteren,
gebruikt de wetgever dus het aanmerkelijkbelangbegrip.
266. Vgl. Zuidgeest 2008, blz. 128-129 die pleit voor een grens van 50 procent van de stemrechten.
267. Zo wordt in de Wet LB 1964 niet in alle gevallen expliciet verwezen naar de Wet IB 2001, zie bijvoorbeeld art. 5a, eerste lid en art. 6a Wet LB 1964.
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4.4.2

Het verstrekken van eigen vermogen

4.4.2.1 Algemeen
In de Wet IB 2001 zijn de rechtsverhoudingen opgesomd die leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. De in de wet genoemde rechtsverhoudingen die gepaard gaan met het verstrekken van eigen vermogen zijn:
– aandelen in een vennootschap (art. 4.6 Wet IB 2001);
– lidmaatschapsrechten van een coöperatie (art. 4.5a en 4.6 Wet IB 2001);
– participaties in een fonds voor gemene rekening (art. 4.5 Wet IB 2001).
Er is sprake van een aanmerkelijk belang als de belastingplichtige een belang
van ten minste vijf procent in het geplaatste kapitaal van een vennootschap
heeft. Het is echter niet zonder meer mogelijk deze rechtsfiguren bij elkaar op
te tellen (zie paragraaf 4.5 hierna). Aangezien het begrip belang op één centrale
plaats in de Nederlandse belastingwetgeving is gedefinieerd en gelet op het
feit dat in een groot aantal andere bepalingen expliciet wordt verwezen naar
deze centrale definitie, bestaat er mijns inziens geen twijfel over dat het aanmerkelijkbelangbegrip in iedere wettelijke bepaling dezelfde invulling kent.
Er is geen enkele aanwijzing te vinden voor een normspecifieke invulling.268
4.4.2.2 Aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
Uit art. 4.6 Wet IB 2001 blijkt onomstotelijk dat aandelen in vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Het kan volgens de wettekst gaan om direct of indirect gehouden
aandelen. Deze termen dienen ter vervanging van de begrippen ‘onmiddellijk’
en ‘middellijk’ zoals deze in de Wet IB 1964 werden gehanteerd, zo blijkt uit
de wetgeschiedenis.269 Ten aanzien van deze termen is een inhoudelijke wijziging niet beoogd zodat voor de uitleg van de termen direct en indirect, te rade
moet worden gegaan bij de wetsgeschiedenis van art. 20a Wet IB 1964 (oud).
Hieruit kan worden afgeleid dat met de term ‘indirect’ wordt gedoeld op de
situatie waarin een belang wordt gehouden via een tussengeschoven houdstervennootschap of de situatie waarin een ander voor rekening en risico van de
belastingplichtige de aandelen houdt, bijvoorbeeld in het geval van certificaten
van aandelen waarbij de certificaten niet met de aandelen kunnen worden
vereenzelvigd.270
In art. 4.7 Wet IB is een aanvulling opgenomen op de hoofdregel. Hierin is
geregeld dat ook sprake is van een aanmerkelijk belang indien men ten minste
vijf procent van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen bezit. Het tweede
lid bepaalt dat van een aparte soort geen sprake is indien de aandelen zich
uitsluitend onderscheiden ten aanzien van benoemingsrechten, het recht de

268. Zo geldt in de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.92 Wet IB 2001 een uitzondering voor
een meegetrokken aanmerkelijk belang en in de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b e.v. SW
1956 worden preferente aandelen (behoudens specifiek omschreven situaties) uitgezonderd van
het aanmerkelijkbelangbegrip. Ook wordt een meegetrokken ab uitgezonderd. Zie art. 35c, lid
1, onderdeel c SW.
269. Zie MvT, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 198.
270. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 44-45.
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naam van de vennootschap te mogen bepalen of een daarmee vergelijkbaar
recht, of ingeval van een bijzondere aanbiedingsregeling ten aanzien van de
betreffende aandelen. Voor de vraag of sprake is van aandelen van een bepaalde
soort lijkt op basis van de wettekst alleen een verschil ten aanzien van de
financiële rechten relevant te zijn. Tijdens de parlementaire behandeling271 heeft
de wetgever expliciet aangegeven in welke situaties sprake is van een aparte
soort aandelen. Daarvan is sprake indien de aan de aandelen verbonden rechten
niet identiek zijn, waardoor zij niet onderling vervangbaar zijn voor andere
aandelen. De verschillen kunnen zien op de gerechtigdheid tot de winst, de
reserves en een eventueel liquidatiesaldo van de vennootschap, maar ook in een
verschil in stemrecht of benoemingsrecht, of in combinaties van die verschillen.
Aandelen die uitsluitend van andere zijn te onderscheiden doordat aan die aandelen een benoemingsrecht, het recht de naam van de vennootschap te mogen
bepalen of een met die rechten vergelijkbaar recht is verbonden, of doordat ter
zake van die aandelen een bijzondere aanbiedingsregeling of een daarmee vergelijkbare regeling geldt worden beschouwd als behorende tot één soort. Dit
volgt overigens ook uit de tekst van art. 4.7, tweede lid Wet IB 2001. Rijkers vindt
het overigens bezwaarlijk dat een definitie van het begrip soortaandeel ontbreekt.272 Uit de toelichting van de wetgever leidt hij af dat geen sprake is van
een vastomlijnd maar van een door de rechter naar doel en strekking in te vullen
begrip. Rijkers pleit dan ook voor een nadere profilering door de wetgever. Dit
pleidooi is naar mijn mening terecht indien men in ogenschouw neemt dat de
wetgever in het kader van de aanmerkelijkbelangregeling juist een formele
benadering heeft willen hanteren om zo vooraf duidelijkheid te scheppen. Dan
dient deze benadering naar mijn mening ook consequent te worden gehanteerd.
Als gevolg van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht273 die per
1 oktober 2012 van kracht is geworden, is opnieuw onduidelijkheid ontstaan op
het gebied van soortaandelen, namelijk ten aanzien van winstrechtloze aandelen.
De wetgever heeft nagelaten expliciet aan te geven of winstrechtloze aandelen
een soort kunnen vormen. Gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling
ligt het naar mijn mening niet voor de hand om de houder van louter
winstrechtloze aandelen als een aanmerkelijkbelanghouder aan te merken op
grond van de soortbenadering. Indien van een economisch belang bij de vennootschap geen sprake is, kan mijns inziens moeilijk worden volgehouden dat men
gelijkgesteld moet worden met een ondernemer.274 In dat licht bezien kan men
zich überhaupt afvragen of winsrechtloze aandelen zouden moeten leiden tot
de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Hoewel dit op grond van de
wettekst wel het geval is, lijkt het niet te passen in de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling.

271. Zie NnavV, Kamerstukken II 1991/92, 22 442, nr. 6, blz. 4.
272. Rijkers 2009, blz. 76. Zie voor een kritische beschouwing van het begrip soortaandelen ook Rijkers
en Van Dijck 2000, blz. 83-84, De Kort 2012, blz. 14 en Mol-Verver 2012, blz. 8.
273. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/2010, 32 426, nr. 2.
274. In dezelfde zin Boer en Wentzel 2012, onderdeel 4.2. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt kunnen
er überhaupt vraagtekens worden gezet bij de gelijkstelling met een ondernemer, aangezien een
belegger die zijn beleggingen in een vennootschap heeft ondergebracht ook een aanmerkelijk
belang kan hebben.
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In HR 16 december 2011, nr. 10/00158, BNB 2012/81275 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat verschillen in stemrechten die zien op de vaststelling of uitbetaling
van dividenden en andere kwesties die de vermogenspositie van de vennootschap rechtstreeks raken, ertoe leiden dat sprake is van verschillende soorten
aandelen. In de betreffende zaak was sprake van een vennootschap die drie
verschillende soorten aandelen had uitgegeven, te weten cumulatief preferente
aandelen, aandelen A en aandelen B. Niet in geschil was dat de cumulatief
preferente aandelen als een aparte soort aandelen moesten worden beschouwd.
Belanghebbende bezat 5,25 procent van het totaal aantal geplaatste aandelen
A, doch slechts 3,25 procent van het totaal aantal geplaatste aandelen A en B.
Het geschil draaide derhalve om de vraag of de aandelen A en B gezamenlijk
als één soort aandelen moesten worden beschouwd of dat sprake was van
afzonderlijke soorten aandelen. In het eerste geval zou belanghebbende geen
aanmerkelijkbelanghouder zou zijn en in het tweede geval zou belanghebbende
wel als een aanmerkelijkbelanghouder kwalificeren. Het onderscheid tussen
de aandelen A en B had betrekking op de omvang van de agioreserve en op het
stemrecht (vier stemmen versus een stem per aandeel). Bovendien was er sprake
van een verschil met betrekking tot de besluitvorming omtrent uitkeringen
van winst of vermogen van de vennootschap. Op basis van het feitencomplex
oordeelde de Hoge Raad:
“dat sprake is van verschillende soorten aandelen niet alleen indien sprake is
van een bijzondere gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel of een reserve
van de vennootschap (zoals het geval is bij letteraandelen met een eigen dividendreserve), maar ook indien tussen verschillende soorten aandelen uitsluitend
een verschil bestaat met betrekking tot de besluitvorming omtrent uitkeringen
van winst of vermogen van de vennootschap. Laatstgenoemd verschil is niet
van dezelfde orde als de in artikel 4.7, tweede lid, van de Wet IB 2001 bedoelde
verschillen.”

Hoewel verschillen in stemrecht in beginsel niet leiden tot de constatering dat
sprake is van verschillende soorten aandelen, is daarvan echter wel sprake
indien de verschillen zien op de vaststelling of uitbetaling van dividenden en
over andere kwesties die de vermogenspositie van de vennootschap rechtstreeks
raken. Dergelijke verschillen leiden er wel toe dat sprake is van verschillende
soorten aandelen, aldus de Hoge Raad. Het oordeel van de Hoge Raad dat een
verschil in zeggenschap kan leiden tot een aparte soort aandelen indien het
betreffende stemrecht de besluitvorming omtrent de vermogenspositie van de
vennootschap raakt, is mijns inziens in lijn met de gedachte achter de soortbenadering.
4.4.2.3 Aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
In de Wet IB 2001 is geen regeling opgenomen waarin is bepaald dat ook aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling en de onbeperkte belastingplicht van een open cv voor
275. Op dezelfde dag oordeelde de Hoge Raad over de voorloper van art. 4.7, tweede lid Wet IB 2001,
te weten art. 20a, derde lid, derde volzin Wet IB 1964 in gelijke zin. Zie HR 16 december 2011,
nr. 10/00610, BNB 2012/80.
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de vennootschapsbelasting, zie ik in ieder geval geen reden om participaties in
een open cv niet als een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling
aan te merken. Peeters276 merkt op dat op basis van een grammaticale interpretatie een dergelijke participatie niet leidt tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Dit omdat een participatie in een open cv niet is opgenomen in
art. 4.6 Wet IB 2001 en een gelijkstellingsbepaling ontbreekt. In art. 2, derde lid,
onderdeel f AWR 1959 is echter bepaald dat ook een participatie in een open cv
voor fiscale doeleinden als aandeel wordt aangemerkt, zodat een participatie in
een open cv op grond van deze bepaling mijns inziens kan leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling. Dit is naar
mijn mening ook in lijn met de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling. Overigens heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn hoedanigheid van beleidsmaker ook het standpunt ingenomen dat ook een commanditaire participatie in
een open cv een aanmerkelijk belang vormt.277 De wetgever had dit mijns inziens
in art. 4.6 Wet IB 2001 moeten vastleggen.
4.4.2.4 Bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening
Ten aanzien van bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene
rekening, volgt uit art. 4.5 Wet IB 2001 dat deze kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling kan men hier overigens wel de nodige vraagtekens bij zetten. Mijns
inziens is de vergelijkbaarheid met een ondernemer ver te zoeken indien men
deelneemt in een fonds voor gemene rekening. Art. 2, tweede lid Wet VPB 1969
bepaalt immers dat een dergelijke fonds kwalificeert als een fonds ter verkrijging
van voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen
of anderszins aanwenden van gelden. De staatssecretaris is in dit verband van
mening dat een fonds voor gemene rekening geen onderneming mag drijven.278
Anders dan bij een vennootschap, is het derhalve niet mogelijk voor een
natuurlijk persoon om zijn onderneming onder te brengen in een fonds voor
gemene rekening. Er lijkt dan ook geen dwingende reden te zijn om een houder
van participaties in een fonds voor gemene rekening als aanmerkelijkbelanghouder aan te merken.279 De wetgever is echter van mening dat een lek in de aanmerkelijkbelangregeling zou kunnen ontstaan aangezien het zeer wel mogelijk
is dat voor rekening en risico van fondsen voor gemene rekening andere dan
beleggingsactiviteiten worden ontplooid.280 Nu een fonds voor gemene rekening
zoals gezegd geen onderneming mag drijven acht ik dit echter geen overtuigend
argument.
Zoals ik hiervoor in paragraaf 4.3 reeds heb opgemerkt, komt de reikwijdte van
de aanmerkelijkbelangregeling niet altijd overeen met de ratio. Een belegger
die zijn beleggingen in een vennootschap heeft ondergebracht kan immers ook
een aanmerkelijk belang in deze vennootschap bezitten en daarmee onder het

276.
277.
278.
279.

Peeters 2004, blz. 481.
Besluit van 1 december 2000, nr. CPP2000/2667M, V-N V-N 2001/3.1.
Besluit 11 januari 2007, nr. CPP2026/1870M, onderdeel 2.
Zie ook de opmerkingen van de Raad van State van dezelfde strekking in Advies Raad van State
en Nader Rapport Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, blz. 72.
280. Advies Raad van State en Nader Rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, blz. 72.
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regime van box 2 vallen. In dat licht bezien past het wel in de strekking van
de aanmerkelijkbelangregeling om ook bewijzen van deelgerechtigdheid in
een open fonds voor gemene rekening onder het aanmerkelijkbelangbegrip te
scharen.
4.4.2.5 Lidmaatschapsrechten in een coöperatie
Voor lidmaatschapsrechten in een coöperatie geldt eveneens dat op basis van
een grammaticale interpretatie kan worden vastgesteld dat deze tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling kunnen
leiden.281 Dit is naar mijn mening ook in lijn met de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling.
4.4.2.6 Informeel kapitaal
Vooropgesteld dient te worden dat een verstrekking van informeel kapitaal
mijns inziens ook kan plaatsvinden door een aandeelhouder/natuurlijk persoon.
Hoewel de rechtspraak inzake de verstrekking van informeel kapitaal slechts
ziet op situaties waarin het informele kapitaal door een lichaam is verstrekt,
is er mijns inziens geen reden om het principe van de informele kapitaalstorting
niet toe te passen indien een natuurlijk persoon een dergelijke kapitaalverstrekking verricht. Of informeel kapitaal leidt tot de aanwezigheid van een belang
in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling is echter niet duidelijk. In de
literatuur is men ingegaan op de kwalificatie van informeel kapitaal verstrekt
door de houder van een aanmerkelijk belang. Het lijkt vast te staan dat een
informele kapitaalverstrekking door een houder van een aanmerkelijk belang
leidt tot een verhoging van zijn verkrijgingsprijs.282 Het verstrekken van
informeel kapitaal kan mijns inziens echter niet zelfstandig tot de aanwezigheid
van een belang leiden, hetgeen ook logisch is aangezien alleen een aandeelhouder informeel kapitaal kan verstrekken. Ook leidt een informele kapitaalvestrekking er in beginsel niet toe dat de omvang van het belang daardoor toeneemt.
In dit verband kan ook worden gewezen op HR 25 november 2011, nr. 10/04588,
BNB 2012/78 waarin de Hoge Raad oordeelde dat het kwijtscheldingsverlies op
een onzakelijke lening als informeel kapitaal moet worden beschouwd, hetgeen
ertoe leidde dat de verkrijgingsprijs van de aandelen behorend tot een aanmerkelijk belang werd verhoogd.283 De Hoge Raad laat zich niet uit over een eventuele toename van de omvang van het belang als gevolg van de informele
kapitaalstorting. In de literatuur lijkt men ervan uit te gaan dat de omvang van
het belang van de aanmerkelijkbelanghouder niet toeneemt als gevolg van de
informele kapitaalstorting.284 Dit is naar mijn mening ook niet verwonderlijk,
aangezien een informele kapitaalstorting een bevoordeling inhoudt van het
lichaam waarin de informele kapitaalstorting wordt gedaan en dit voordeel
ook ten goede komt aan de andere aandeelhouders naar rato van hun aandelenbelang. De conclusie is naar mijn mening dan ook dat informeel kapitaal

281. Zie art. 4.5a en art. 4.6 Wet IB 2001.
282. Zie besluit van 25 februari 1995, nr. DB95/796M, V-N 1995, blz. 1025, punt 9. In dezelfde zin
Ligthart 2008, blz. 1199.
283. Zie r.o. 3.5.
284. Zie de noot van Heithuis onder het arrest in, BNB 2012/78, Heithuis 2012, blz. 528 en Ligthart
2012, blz. 1038.
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niet zelfstandig leidt tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling.
4.4.2.7 Leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt
Leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt leiden op
basis van een grammaticale interpretatie niet tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de jurisprudentie waarin leningen voor fiscale doeleinden als eigen vermogen worden
aangemerkt, ook geldt voor de toepassing van de inkomstenbelasting.285 Uit deze
jurisprudentie286 kan worden afgeleid dat leningen die fiscaalrechtelijk als eigen
vermogen worden aangemerkt, in het kader van de vennootschapsbelasting niet
zelfstandig een deelneming kunnen vormen. Wel kunnen dergelijke leningen
een bestanddeel van een deelneming zijn.287 Of eenzelfde benadering moet
worden gevolgd binnen de aanmerkelijkbelangregeling is echter niet duidelijk.
Ligthart is in ieder geval van mening dat een door een aanmerkelijkbelanghouder
verstrekte deelnemerschapslening zowel voor de vennootschap als voor de aanmerkelijkbelanghouder in fiscale zin als een informele kapitaalstorting c.q. een
kapitaalverstrekking kwalificeert.288 Arts stelt daarentegen dat de wettekst geen
ruimte biedt om een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeert
tot (het opgeofferd bedrag van) een aanmerkelijk belang te laten behoren.289 De
bedoeling van de wetgever is in ieder geval geweest om op voorhand zoveel
mogelijk duidelijkheid te geven over de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip. Hiertoe heeft de wetgever een duidelijke omschrijving van dit begrip
opgenomen in de Wet IB 2001. Gelet hierop acht ik het niet aannemelijk dat de
wetgever de bedoeling heeft gehad om dergelijke leningen onder dit begrip te
scharen. Indien een lening die in fiscale zin als eigen vermogen kwalificeert
tevens als een informele kapitaalstorting kan worden aangemerkt, dan geldt
hetgeen in de vorige paragraaf is besproken. Met Ligthart ben ik van mening dat
een dergelijke lening niet zelfstandig tot de aanwezigheid van een belang leidt,
doch slechts tot een verhoging van het opgeofferde bedrag.
4.4.3

Economische eigendom

In de Wet IB 2001 is niet expliciet opgenomen dat economische eigendom van
aandelen of andere rechtsfiguren kan leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat onder de
oude term ‘middellijk’ die werd gehanteerd onder het regime van de Wet IB
1964 en de hiervoor in de plaats getreden term ‘indirect’ onder andere de situatie
moet worden verstaan waarin een ander voor rekening en risico van de belastingplichtige de aandelen houdt, bijvoorbeeld in het geval van certificaten van

285. Zie o.a. Arts 2007, blz. 147 en Ligthart 2008, blz. 1199.
286. Zie HR 27 januari 1988, nr. 23 919, BNB 1988/217, HR 28 juni 1995, nr. 30 439, BNB 1995/271 en HR
25 november 2005, nr. 40 989, BNB 2006/82 en nr. 40 991, BNB 2006/83.
287. Zie art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969.
288. Ligthart 2008, blz. 1199.
289. Arts 2007, blz. 147.
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aandelen waarbij de certificaten niet met de aandelen kunnen worden vereenzelvigd.290
In de fiscale rechtspraak is inmiddels ook expliciet bevestigd dat de economische
eigendom van aandelen leidt tot de aanwezigheid van een belang in de zin van
de aanmerkelijkbelangregeling. In HR 18 maart 1987, nr. 23 674, BNB 1987/229
oordeelde de Hoge Raad al dat de houders van certificaten als aandeelhouders
kunnen worden aangemerkt. Dit vanwege het feit dat certificaathouders dusdanige rechten tegenover het administratiekantoor hebben, dat zij het economisch belang bij de onderliggende aandelen bezitten.291 Wel was volgens de
Hoge Raad sprake van middellijk aandeelhouderschap, hetgeen impliceert dat
de Hoge Raad het concept van de economische eigendom nog niet toepast op
de certificaathouder. In HR 6 maart 1996, nr. 30 870, BNB 1996/164 komt de
Hoge Raad echter terug op dit oordeel en kwalificeert certificaten van aandelen
als een onmiddellijk belang, hetgeen een toepassing van het economischeeigendomsconcept impliceert. In HR 30 juni 1999, nr. 34 579, BNB 1999/301
oordeelt de Hoge Raad expliciet dat voor het antwoord op de vraag sprake is
van een aanmerkelijk belang van belang is of de belanghebbende het economische belang bij de aandelen heeft.
4.4.4

Deelbelangen

4.4.4.1 Rechten om bestaande aandelen te verwerven
In het kader van de herziening van de aanmerkelijkbelangregeling in 1997
heeft de wetgever toegelicht waarom is besloten om voortaan ook optierechten
onder de reikwijdte van de aanmerkelijkbelangregeling te scharen.292 De wetgever wijst op mogelijke manipulaties indien opties buiten de aanmerkelijkbelangregeling zouden vallen293 en op het feit dat bij opties het economisch belang
bij de onderliggende aandelen geheel of gedeeltelijk bij de optiehouder berust.294
Vanuit een antimisbruikgedachte is dit een begrijpelijke overweging, maar
bezien vanuit de doelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling is naar mijn
mening de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de houder van een recht om
aandelen te verwerven voldoende gelijkenis vertoont met een ondernemer.295
De houder van een recht om aandelen te verwerven zal in de regel slechts een
beperkte invloed hebben wegens het ontbreken van stemrechten. Bovendien
loopt de houder van een optierecht geen neerwaarts risico,296 hetgeen naar
mijn mening nu juist een typisch ondernemersrisico is.

290. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 44-45. Certificaten kunnen niet met aandelen
worden vereenzelvigd indien niet is voldaan aan de voorwaarden die aan vereenzelviging worden
gesteld in onderdeel 4.5 van het Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Stcrt. 2012,
18480, V-N 2012/47.10.
291. In Hof ’s-Gravenhage 16 februari 1976, nr. 1/76, BNB 1976/251, oordeelde het Hof nog dat onder
de term aandeelhouder in beginsel moet worden verstaan degene die juridisch eigenaar van het
aandeel is.
292. Zie thans art. 4.4 Wet IB 2001.
293. Zie Kamerstukken II 1996/97, 24 671, nr. 7, blz. 60.
294. Zie Kamerstukken II 1996/97, 24 671, nr. 9, blz. 3.
295. In dezelfde zin De Kort 2008, blz. 45. Hetzelfde geldt naar mijn mening ten aanzien van de
gelijkenis met de beleggende aanmerkelijkbelanghouder.
296. Behoudens het risico dat hij het bedrag van de optiepremie kwijt is.
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4.4.4.2 Rechten om nieuwe aandelen te verwerven
De wettekst maakt niet expliciet duidelijk of ook rechten op nieuw uit te geven
aandelen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. In
HR 11 juli 2008, nr. 41 949, BNB 2009/12 heeft de Hoge Raad deze vraag echter in
bevestigende zin beantwoord. De belanghebbende had koopopties gekregen op
nog uit te geven aandelen die recht gaven op een belang van ten minste vijf
procent. Belanghebbende stelde zich op het standpunt dat de opties geen aanmerkelijk belang vormden. De Hoge Raad oordeelde echter dat:
“(...) rechten om nieuw uit te geven aandelen te verwerven een aanmerkelijk
belang kunnen vormen in de zin van artikel 20a, derde lid, vijfde volzin, van de
Wet (thans art. 4.6 Wet IB 2001, AR).”

Met deze uitspraak bevestigde de Hoge Raad expliciet dat niet alleen rechten
om bestaande aandelen te verwerven een aanmerkelijk belang kunnen vormen
maar ook rechten op nieuw uit te geven aandelen. Gelet op de gedachte die ten
grondslag ligt aan de gelijke behandeling van een optiehouder en een aandeelhouder in de aanmerkelijkbelangregeling acht ik het oordeel van de Hoge Raad
in beginsel juist. Het oordeel dat de houder van een recht om nieuw uit te geven
aandelen als aanmerkelijkbelanghouder kan worden aangemerkt, staat mijns
inziens wel ver af van de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling. Van een
gelijkenis tussen de houder van een recht om nieuw uit te geven aandelen te
verwerven en een ondernemer kan mijns inziens nauwelijks sprake zijn.
4.4.4.3 Genotsrechten
Op grond van art. 4.3 Wet IB 2001 worden genotsrechten gelijkgesteld met aandelen, zij het dat deze rechten niet expliciet worden genoemd als rechtsfiguren
die tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang kunnen leiden. In art. 5.22
Wet IB 2001 is een definitie van het begrip genotsrecht opgenomen. Hieronder
moet worden verstaan: “elke gerechtigdheid tot voordelen uit goederen”. In de praktijk
gaat het vaak om het recht van vruchtgebruik. Ook genotsrechten worden niet
volledig gelijk gesteld met aandelen, aangezien voor de bepaling van de omvang
van het belang genotsrechten en aandelen niet bij elkaar opgeteld kunnen
worden. Ook de Hoge Raad heeft bij diverse gelegenheden geoordeeld dat niet
de vruchtgebruiker maar de bloot eigenaar als aandeelhouder dient te worden
beschouwd. In HR 21 december 1966, nr. 15 635, BNB 1967/69 stelde de Hoge Raad
dat de belanghebbende als eigenaar van een pakket van certificaten van aandelen
een aanmerkelijk belang in de betreffende vennootschap had. In de jaren
negentig van de vorige eeuw oordeelde de Hoge Raad mede onder verwijzing
naar HR 21 december 1966, nr. 15 635, BNB 1967/69 expliciet dat een vruchtgebruiker niet als aandeelhouder is aan te merken.·
Het gaat om zowel tijdelijke als niet-tijdelijke genotsrechten, zo kan onder andere
worden afgeleid uit de parlementaire geschiedenis. Onder het oude aanmerkelijkbelangregime van de Wet IB 1964 konden alleen houders van een niet-tijdelijk
genotsrecht op een kwalificerend belang in aandelen als aanmerkelijkbelang-

Belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang

123

houder worden aangemerkt.297 Tijdelijke genotsrechten op aandelen298 vielen
voorheen onder het regime dat betrekking had op inkomsten uit vermogen.
De wetgever was echter van mening dat het onderscheid tussen tijdelijke en
niet-tijdelijke genotsrechten naar zijn aard arbitrair was en niet in alle gevallen
redelijk uitwerkte. Mede gezien het oogmerk van de wetgever om de behandeling van posities in verband met een aanmerkelijk belang zoveel mogelijk te
behandelen volgens het aanmerkelijkbelangregime, heeft hij ervoor gekozen
alle houders van genotsrechten op een kwalificerend belang te behandelen
volgens het aanmerkelijkbelangregime.299
4.4.4.4 Winstbewijzen
Winstbewijzen zijn expliciet genoemd in art. 4.6 Wet IB 2001. Ook bij winstbewijzen kan een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke winstbewijzen
en niet-tijdelijke winstbewijzen. Uit de wetsgeschiedenis300 van art. 4.6 Wet IB
2001 kan worden afgeleid dat ook een bezit aan tijdelijke winstbewijzen wordt
betrokken in de beoordeling of een aanmerkelijk belang aanwezig is.
4.4.4.5 Rechten op nabetalingen
Rechten op nabetalingen kunnen op basis van een grammaticale interpretatie
niet leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling.301 Hoewel de Hoge Raad in HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB
2006/7 een recht op nabetaling als een gesplitst belang heeft aangemerkt, dient
mijns inziens te worden bedacht dat deze kwalificatie is gegeven in het kader
van de deelnemingsvrijstelling. Er was in de woorden van de Hoge Raad
namelijk sprake van het opsplitsen van een belang bij een tot een deelneming
behorend aandeel. Bovendien vormt de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
op een dergelijk recht een inbreuk op de totale winst van een vennootschap,
terwijl een dergelijk recht in de aanmerkelijkbelangregeling deze inbreuk niet
maakt, maar slechts leidt tot heffing op een later tijdstip.302 De reikwijdte van
het arrest is naar mijn mening dan ook beperkt tot de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Gelet op de ratio van de
aanmerkelijkbelangregeling dient een recht op nabetaling naar mijn mening
niet als een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling aangemerkt
te worden.
4.4.5

Zeggenschap

Indien een natuurlijk persoon slechts de juridische eigendom van de aandelen
bezit, terwijl de economische eigendom is overgedragen aan een ander
rechtssubject303 is er naar de letter van de wet sprake van een aanmerkelijk

297.
298.
299.
300.
301.

Zie MvT Wet IB 2001 artikelsgewijs, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 197.
Alsmede alle genotsrechten op winstbewijzen of schuldvorderingen.
MvT Wet IB 2001 artikelsgewijs, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 195 e.v.
MvT Wet IB 2001 artikelsgewijs, Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 195 e.v.
Op grond van art. 4.28 Wet IB 2001 wordt een recht op nabetaling wel in aanmerking genomen
bij de bepaling van de omvang van de overdrachtsprijs.
302. Zie art. 4.28, lid 2 jo. art. 4.46, lid 4 Wet IB 2001.
303. De overdracht van de economische eigendom hoeft niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden
door middel van certificering maar kan ook plaatsvinden door middel van een overeenkomst.
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belang bij de juridisch eigenaar.304 Ook voor winstrechtloze aandelen die men
kan houden sinds de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht305 per
1 oktober 2012 van kracht is geworden, geldt dat de houder van deze aandelen
een aanmerkelijk belang houdt op basis van de tekst van art. 4.6 Wet IB 2001.
De wetgever heeft niet expliciet aangegeven of dergelijke aandelen als soortaandelen in de zin van art. 4.7 Wet IB 2001 kunnen worden aangemerkt. Hiervoor
heb ik al aangegeven dat het gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling
naar mijn mening niet voor de hand ligt om de houder van louter winstrechtloze
aandelen als een aanmerkelijkbelanghouder aan te merken op grond van de
soortbenadering. Hetzelfde geldt voor de houder van de juridische eigendom
van de aandelen. Indien van een economisch belang bij de vennootschap geen
sprake is, kan moeilijk worden volgehouden dat men gelijkgesteld moet worden
met een ondernemer.306 De wetgever had hier bij de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht naar mijn mening echter meteen duidelijkheid over moeten verschaffen. Het verschaffen van duidelijkheid is namelijk
expliciet genoemd als doelstelling bij het hanteren van een formeel criterium.
Op basis van een grammaticale interpretatie kunnen rechtsverhoudingen waarin
slechts de zeggenschap is belichaamd en geen financiële rechten, in beginsel
niet leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling indien het lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal
betreft. Aangezien de wetgever ernaar heeft gestreefd om op voorhand duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang, is naar
mijn mening de conclusie gerechtvaardigd dat in dat geval het hebben van de
zeggenschap in dergelijke lichamen niet kan leiden tot de aanwezigheid van
een aanmerkelijk belang.
4.4.6

Vreemd vermogen

Op basis van een grammaticale interpretatie kan vreemd vermogen in fiscaalrechtelijke zin niet leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de
aanmerkelijkbelangregeling. Gelet op het streven van de wetgever om zoveel
mogelijk duidelijkheid over de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip via
de wettekst te verschaffen is naar mijn mening dan ook de conclusie gerechtvaardigd dat vreemd vermogen in fiscaalrechtelijke zin niet kan leiden tot de
aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling.
Men zie goed dat ook de bepaling van art. 17a, onderdeel c, Wet VPB 1969 niet
inhoudt dat een vordering leidt tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang.
Vorderingen worden slechts bij fictie tot een Nederlandse onderneming worden
gerekend, indien het vorderingen op een in Nederland gevestigde vennootschap

304. Onder omstandigheden kan de juridische eigenaar als een stroman worden beschouwd. Zie in dit
verband HR 18 december 1991, nr. 27 423, BNB 1992/112, HR 19 maart 1997, nr. 31 830, BNB 1997/203
en HR 17 maart 1999, nr. 34 379, BNB 1999/216 waarin men door plaatsing van een aandeel bij een
stroman probeerde het belang te laten verwateren tot beneden de aanmerkelijkbelanggrens.
305. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/2010, 32 426, nr. 2.
306. In dezelfde zin Boer en Wentzel 2012.
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betreft en de gerechtigde tot de vordering een aanmerkelijk belang in deze
vennootschap heeft.
4.4.7

Het bepalen van de omvang van een belang

4.4.7.1 De grens van vijf procent
Tot 1 januari 1997 bepaalde art. 39 Wet IB 1964 dat sprake was van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige – al dan niet samen met kwalificerende familieleden – ten minste een derde gedeelte van het nominaal gestort
kapitaal bezat. De achtergrond van deze ondergrens was volgens de wetgever
dat de aanmerkelijk belanghouder op grond van zijn machtspositie in de vennootschap het dividendbeleid van de vennootschap kon bepalen.307 Dit zogenoemde oppotargument is naar mijn mening echter niet bijzonder sterk aangezien een aandeelhouder die een belang van minder dan 50 procent heeft in
beginsel niet in staat zal zijn het dividendbeleid van de vennootschap te bepalen,
behoudens in situaties waarin sprake is van een samenwerkende groep van
vennootschappen.308 Thans is het criterium van een derde gedeelte vervangen
door een ondergrens van vijf procent. De doelstelling van de wetgever is niet
langer om de machtspositie tot uitdrukking te brengen, maar – evenals in de
deelnemingsvrijstelling – een onderscheid te maken tussen beleggen en
ondernemen.309 Gelet op deze doelstelling is een ondergrens van vijf procent
echter aan de lage kant.310
Daarnaast is het aanmerkelijkbelangbegrip vanwege de grens van vijf procent
niet zonder meer geschikt om op andere wijze te worden ingezet in andere
wettelijke regelingen. Zo is het aanmerkelijkbelangbegrip naar mijn mening
niet geschikt om als concern- c.q. verbondenheidsbegrip ingezet te worden,
aangezien reeds sprake is van verbondenheid bij een belang van vijf procent.
Gezien de ratio van de bepalingen in art. 3.30a Wet IB 2001 waarin het begrip
aanmerkelijk belang is opgenomen zou het veel meer voor de hand liggen om
aan te sluiten bij een hoger bezitspercentage.311 Ook in het kader van de
gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964 leidt het gebruik van het
aanmerkelijkbelangbegrip gelet op de ondergrens van vijf procent tot overkill,
zo heb ik hiervoor in paragraaf 4.3 reeds aangegeven. Gelet op de ratio van de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in art. 35b tot en met 35e SW 1956, te weten het
faciliteren van de verkrijging van ondernemingsvermogen in het kader van
een (reële) bedrijfsopvolging, leidt het gebruik van het aanmerkelijkbelangbegrip mijns inziens eveneens tot overkill, gelet op de relatief lage ondergrens.

307. NnavV, Kamerstukken II 1959/60, 5380, nr. 9, blz. 4 r.k.
308. Vgl. Blokland 1999, blz. 11.
309. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 671, nr. 3, blz. 14. Vgl. Tevens Heithuis, Kavelaars en Schuver
2009, blz. 469.
310. In dezelfde zin De Kort 2008, blz. 45. Hij wijst er dan ook op dat de keuze voor een ondergens
van vijf procent vooral is ingegeven om te voorkomen dat met gebruikmaking van de deelnemingsvrijstelling een holdingconstructie kon worden opgezet om belasting te besparen.
311. Vgl. Zuidgeest 2008, blz. 128-129 die pleit voor een grens van 50 procent van de stemrechten.
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4.4.7.2 De onderlinge positie van de houders van het belang
Binnen de aanmerkelijkbelangregeling is de onderlinge positie van de houders
van het aanmerkelijk belang geobjectiveerd. Het totale geplaatste kapitaal in
een vennootschap verdeeld over alle houders van het belang naar rato van het
aantal aandelen dat zij bezitten vormt immers het uitgangspunt. Het door de
aandeelhouder op de aandelen gestorte kapitaal, ofwel de individuele bijdrage
van de houders van het belang is derhalve niet relevant.
4.4.7.3

Kwantificering in geval van aandelen

4.4.7.3.1 Algemeen
Uitgangspunt bij de kwantificering in geval van aandelen vormt het aandeel in
het geplaatste kapitaal. Voorheen (tot 1 januari 1997) was de individuele bijdrage
van de aandeelhouders wel relevant aangezien werd aangesloten bij het aandeel
in het gestorte kapitaal.
Reeds in HR 8 september 1976, nr. 18 041, BNB 1976/227 oordeelde de Hoge Raad
dat bij het bepalen van de omvang van het belang op basis van een grammaticale
interpretatie het daadwerkelijk op de aandelen gestorte kapitaal in aanmerking
te worden genomen.312 In dit arrest was de volgende situatie aan de orde. Het
geplaatste kapitaal van Y nv bestond uit 109 aandelen, met een nominale waarde
van f 100 per aandeel. Belanghebbende en zijn schoonzoon hadden slechts tien
procent van de aandelen volgestort. De derde partijen hadden de aandelen wel
volledig volgestort, zodat de verdeling van het aandelenkapitaal van Y nv als
volgt was:
Aandeelhouder

Aantal
aandelen

Gestort aandelenkapitaal

Geplaatst aandelenkapitaal

Belanghebbende

80

800

8.000

Schoonzoon

10

100

1.000

Drie derde partijen

19

1.900

1.900

Totaal

109

2.800

10.900

Belanghebbende en zijn schoonzoon bezaten derhalve ruim 82 procent van het
aantal aandelen maar slechts 32,1 procent van het nominaal gestorte kapitaal.
Gelet op de destijds geldende ondergrens van een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal vormde het aandelenbezit van belanghebbende derhalve
geen aanmerkelijk belang, aldus de Hoge Raad. Dit arrest was voor de wetgever
aanleiding om met ingang van 1 januari 1997 de term ‘gestort kapitaal’ te vervangen door de term ‘geplaatst kapitaal.’ De omvang van een belang in de zin van
de aanmerkelijkbelangregeling wordt sindsdien bepaald door het aandeel in het
geplaatst kapitaal. Het gaat met andere woorden om het aantal aandelen dat
men bezit en de mate waarin deze aandelen zijn volgestort is derhalve niet langer

312. De Hoge Raad heeft dit oordeel nogmaals bevestigd in HR 9 december 1987, nr. 23 917, BNB 1988/38.

Belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang

127

relevant. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht313 die per 1 oktober
2012 van kracht is geworden brengt in dit verband met zich dat het mogelijk
is om een aanmerkelijk belang te hebben in een vennootschap zonder dat op
dat moment is voldaan aan de stortingsverplichting. Het is thans immers
mogelijk een vennootschap op te richten zonder aandelenkapitaal te storten.
4.4.7.3.2 Kwantificering in geval van soortaandelen
Voor de kwantificering van een aanmerkelijk belang wordt niet alleen aangesloten bij het bezit van het aantal aandelen ten opzichte van het totale aantal
geplaatste aandelen. Ingeval van soortaandelen is op grond van art. 4.7 Wet IB
2001 ook sprake van een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige ten
minste vijf procent van het geplaatste aandelenkapitaal van één soort aandelen
bezit.
Van 20 maart 1991 tot 1 januari 1997 werden preferente aandelen met bepaalde
kenmerken op grond van art. 39, derde lid Wet IB 1964 (oud) niet meegenomen
bij de bepaling van de omvang van het belang.314 Het ging om aandelen waarvan
de winstgerechtigdheid was beperkt tot een dividend van ten hoogste tien
procent per jaar van het op die aandelen gestorte nominale kapitaal, welk
dividend voor zover mogelijk ook jaarlijks werd uitgekeerd, en die voorts bij
ontbinding van de vennootschap niet delen in de reserves van de vennootschap.
Doel van deze bepaling was om het ontgaan van het aanmerkelijkbelangregime
door middel van 'verwatering' tegen te gaan.
Thans bepaalt art. 4.7 Wet IB 2001 dat een afzonderlijke soort aandelen een
aanmerkelijk belang kunnen vormen. Bij het bepalen van de omvang van een
belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling in geval van soortaandelen
bestaat de noemer derhalve uit het totale geplaatste kapitaal dat wordt gevormd
door alle aandelen van één soort. Voor de kwantificering is het derhalve van
belang onder welke omstandigheden sprake is van een aparte soort aandelen.
Zoals gezegd kan uit de wetsgeschiedenis315 worden afgeleid dat sprake is van
aandelen die behoren tot een aparte soort ingeval de aan de aandelen verbonden
rechten niet identiek zijn, waardoor zij niet onderling vervangbaar zijn voor
andere aandelen. De verschillen kunnen zien op de gerechtigdheid tot de winst,
de reserves en een eventueel liquidatiesaldo van de vennootschap, maar ook
in een verschil in stemrecht of benoemingsrecht, of in combinaties van die
verschillen. Een uitzondering geldt echter ten aanzien van aandelen die uitsluitend van andere zijn te onderscheiden doordat aan die aandelen een benoemingsrecht, het recht de naam van de vennootschap te mogen bepalen of een
met die rechten vergelijkbaar recht is verbonden, of doordat ter zake van die
aandelen een bijzondere aanbiedingsregeling of een daarmee vergelijkbare
regeling geldt. Dergelijke aandelen worden op grond van art. 4.7, tweede lid,
van de Wet IB 2001 beschouwd als behorende tot één soort. Dit betekent overi313. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/2010, 32 426, nr. 2.
314. Wet van 7 maart 1991, Stb. 1991, 94 (beperkte reparatie van het regime inzake de winst uit aanmerkelijk belang).
315. Zie NnavV, Kamerstukken II 1991/92, 22 442, nr. 6, blz. 4.
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gens niet dat aandelen die zich uitsluitend onderscheiden door een verschil in
zeggenschap per definitie behoren tot dezelfde soort. In HR 16 december 2011,
nr. 10/00158, BNB 2012/81316 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van art. 4.7,
tweede lid Wet IB 2001 immers:
“dat sprake is van verschillende soorten aandelen niet alleen indien sprake is
van een bijzondere gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel of een reserve
van de vennootschap (zoals het geval is bij letteraandelen met een eigen dividendreserve), maar ook indien tussen verschillende soorten aandelen uitsluitend
een verschil bestaat met betrekking tot de besluitvorming omtrent uitkeringen
van winst of vermogen van de vennootschap. Laatstgenoemd verschil is niet van
dezelfde orde als de in artikel 4.7, tweede lid, van de Wet IB 2001 bedoelde verschillen.”

Verschillen in stemrecht die betrekking hebben op de vaststelling of uitbetaling
van dividenden en op andere kwesties die de vermogenspositie van de vennootschap rechtstreeks raken, hebben derhalve tot gevolg dat sprake is van verschillende soorten aandelen, aldus de Hoge Raad.
In het kader van de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
is in de fiscale paragraaf bij de memorie van toelichting ingegaan op soortaandelen in de aanmerkelijkbelangregeling.317 Een voorbeeld van soortaandelen zijn
aandelen waaraan verschillende stemrechten zijn verbonden, zodat stemrechtloze
aandelen als een aparte soort zullen kwalificeren, aldus de wetgever. De vraag
is of ook winstrechtloze aandelen, die geen gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel of reserve van de vennootschap omvatten en waaraan evenmin bijzondere stemrechten zijn verbonden, als een aparte soort kunnen worden aangemerkt. Zoals ik hiervoor in paragraaf 4.4.2.2 heb aangegeven ben ik van mening
dat dit niet het geval zou moeten zijn. Vanwege het ontbreken van enig economisch belang, zouden winstrechtloze aandelen, gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling zelfs helemaal niet mee moeten tellen.
4.4.7.3.3 Ingekocht maar nog niet ingetrokken kapitaal
De aanmerkelijkbelangregeling bevat een specifieke bepaling inzake de omvang
van de noemer van de kwantificeringsbreuk, te weten het geplaatste aandelenkapitaal. Deze bepaling is relevant bij het bepalen van de omvang van een belang
uit hoofde van aandelenbezit of optierechten. Op grond van art. 4.8 Wet IB 2001
vormen aandelen die zijn ingekocht maar nog niet zijn ingetrokken geen
onderdeel van de noemer van de kwantificeringsbreuk. De reden is dat de ingekochte aandelen geen invloed meer hebben op het financiële belang en de zeggenschap van de overgebleven aandeelhouders.318

316. Op dezelfde dag oordeelde de Hoge Raad over de voorloper van art. 4.7, tweede lid Wet IB 2001,
te weten art. 20a, derde lid, derde volzin Wet IB 1964 in gelijke zin. Zie HR 16 december 2011, nr.
10/00610, BNB 2012/80.
317. MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32 426, nr. 3, blz. 11.
318. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 45.
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4.4.7.4 Kwantificering in geval van optierechten
Van een aanmerkelijk belang kan ook sprake zijn indien men andere vermogenstitels dan aandelen bezit. In dat geval is niet zozeer het aantal vermogenstitels ten opzichte van het totaal bepalend maar hetgeen waartoe men is
gerechtigdheid op grond van de betreffende vermogenstitel. Men kan bijvoorbeeld een recht om aandelen in een vennootschap te verwerven bezitten zonder
dat andere partijen een dergelijk recht bezitten. In dat geval zou gesteld kunnen
worden dat men aldus 100 procent bezit van alle bestaande rechten om aandelen
in de vennootschap te verwerven. Voor de aanwezigheid van een aanmerkelijk
belang is echter relevant of men gerechtigd is om aandelen te verwerven die
ten minste vijf procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
De ratio die ten grondslag ligt aan de gelijke behandeling van een optiehouder
en een aandeelhouder in de aanmerkelijkbelangregeling is om de waardeontwikkeling van de vennootschap die een optiehouder aangaat in de aanmerkelijkbelangheffing te betrekken in situaties waarin ten minste vijf procent van
de waardeontwikkeling, die normaliter zou toekomen aan de aandeelhouder,
toekomt aan de optiehouder.319
In HR 11 juli 2008, nr. 41 949, BNB 2009/12 diende zich eveneens de vraag aan
op welke wijze de omvang van het belang moet worden bepaald. De Hoge Raad
oordeelde dat dit als volgt dient te geschieden:
“Bij de beoordeling of een bepaald bezit aan rechten om aandelen in een vennootschap te verwerven moet worden aangemerkt als een aanmerkelijk belang
(...), dient te worden uitgegaan van het feitelijk geplaatste aandelenkapitaal
van de vennootschap op het beoordelingsmoment [het moment van toekenning
van de rechten om aandelen te verwerven, AR]. Dit is in overeenstemming met
de tekst van de bepaling, welke immers spreekt van ’een omvang van ten
minste vijf percent van het geplaatste kapitaal van een vennootschap’, en vindt
steun in de (...) wetsgeschiedenis.”

Voor het bepalen van de omvang van het belang bij het bezit van optierechten
op nog uit te geven aandelen wordt voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling derhalve geen rekening gehouden met de omstandigheid dat het
geplaatste kapitaal toeneemt als gevolg van de uitoefening van de optierechten.
Hoewel de Hoge Raad hiermee een duidelijk en voor de praktijk werkbaar criterium hanteert, kan de verwatering die zich voordoet bij uitoefening tot gevolg
hebben dat de optierechten als een aanmerkelijk belang worden aangemerkt
terwijl men na uitoefening minder dan vijf procent van de aandelen bezit. Dit
zal zich met name voordoen ingeval van koopopties die recht geven op vijf
procent van het geplaatste aandelenkapitaal. In dat geval is op het moment
van uitoefening op grond van art. 4.16, eerste lid, onderdeel g, Wet IB 2001
sprake van een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang.320

319. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 15-16.
320. Art. 4.40 Wet IB 2001 bepaalt dat heffing kan worden uitgesteld tot het moment van daadwerkelijke vervreemding van de aandelen. In dat geval ontstaat een fictief aanmerkelijk belang op
grond van art. 4.11 Wet IB 2001. Zie ook onderdeel 3.1 van het Besluit van 23 november 2006, nr.
CPP2006/2674M, Stcrt. 2006, 236, BNB 2007/69.
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De door de Hoge Raad voorgeschreven methode om de omvang van het belang
te bepalen is naar mijn mening dan ook in strijd met de gedachte achter het
meetellen van optierechten. De ratio is immers om de waardeontwikkeling van
de vennootschap die een optiehouder aangaat in de aanmerkelijkbelangheffing
te betrekken in situaties waarin ten minste vijf procent van de waardeontwikkeling, die normaliter zou toekomen aan de aandeelhouder, toekomt aan de
optiehouder.321 Indien uitoefening van een optierecht op nieuw uit te geven
aandelen echter leidt tot een aandelenbelang van minder dan vijf procent, dan
komt per saldo dus ook minder dan vijf procent van de waardeontwikkeling
sinds de verkrijging van het optierecht toe aan de houder van het optierecht.
Dit geldt eens te meer in de situatie waarin ook andere partijen een optierecht
op nieuw uit te geven aandelen bezitten. Mijns inziens ware het beter geweest
indien pas op het moment van uitoefening zou worden getoetst of de houder
van het optierecht gerechtigd is geweest tot ten minste vijf procent van de
waardeontwikkeling van de aandelen. Indien op dat moment blijkt dat de houder
van het optierecht niet gerechtigd is tot ten minste vijf procent van de waardeontwikkeling sinds de verkrijging van het optierecht, is er gelet op de ratio van
art. 4.4 Wet IB 2001 mijns inziens geen reden om de aanmerkelijkbelangregeling
toe te passen op de winst behaald bij de uitoefening van het optierecht.
4.4.7.5 Kwantificering in geval van winstbewijzen
Van een aanmerkelijk belang kan ook sprake zijn indien men winstbewijzen
bezit. De omvang van het belang wordt in dat geval bepaald door de totale jaarwinst of de totale uitkering bij liquidatie als grootheid te hanteren. Wanneer
men recht heeft op ten minste vijf procent van de jaarwinst of vijf procent van
de uitkering bij liquidatie, is sprake van een aanmerkelijk belang, zo volgt uit
de omschrijving in art. 4.6, onderdeel c Wet IB 2001.
4.4.7.6 Kwantificering in geval van lidmaatschapsrechten in een coöperatie
Lidmaatschapsrechten in een coöperatie worden op basis van art. 4.5a Wet IB
2001 in beginsel gelijkgesteld met winstbewijzen, zodat de omvang van het
belang in een coöperatie in beginsel wordt bepaald op basis van de hiervoor
beschreven gerechtigdheid tot de jaarwinst of de uitkering bij liquidatie. Art. 4.6,
onderdeel d Wet IB 2001 vormt een aanvulling op deze regel en schrijft voor dat
de gerechtigdheid om vijf procent van de stemmen uit te brengen in de algemene
vergadering van een coöperatie ook een aanmerkelijk belang vormt. Hiermee
wenst de wetgever te voorkomen dat de statuten van een coöperatie zodanig
worden geformuleerd dat de lidmaatschapsrechten in een coöperatie geen recht
geven op ten minste vijf procent van de jaarwinst of het liquidatieoverschot om
zo de werking van art. 4.5a jo. artikel 4.6, onderdeel c, Wet IB 2001 te omzeilen.
Een coöperatie is namelijk niet verplicht de leden te laten delen in de winst of
het vermogen bij liquidatie. Indien de leden wel de macht hebben om de
gerechtigdheid tot de winst of het vermogen alsnog te creëren door een statutenwijziging zou een heffingslek kunnen ontstaan. Immers, pas vanaf het
moment van de statutenwijziging ontstaat een aanmerkelijk belang in de zin
van art. 4.6, onderdeel c Wet IB 2001. De step-up die op basis van art. 4.23 Wet

321. Zie MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 15 en 16.
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IB 2001 ontstaat, zou er zonder art. 4.6, onderdeel d Wet IB 2001 toe leiden dat
de waardestijging tot de statutenwijziging buiten de heffing valt.322
4.4.7.7 Kwantificering in geval van genotsrechten
Genotsrechten worden op grond van art. 4.3 Wet IB 2001 bij fictie aangemerkt
als aandelen. Zoals reeds hiervoor is aangegeven heeft deze systematiek tot
gevolg dat de teller – bestaande uit het totaal van de belangen van alle houders
van een aanmerkelijk belang – groter kan zijn dan de noemer van de kwantificeringsbreuk. Eén aandeel wordt in dat geval immers tweemaal in aanmerking
genomen bij de bepaling of er sprake is van een aanmerkelijk belang, namelijk
éénmaal bij de houder van het genotsrecht en éénmaal bij de blote eigenaar,323
zonder dat het geplaatste kapitaal een wijziging ondergaat. Dit effect is mijns
inziens in overeenstemming met de ratio van art 4.3 Wet IB 2001. De gelijkstelling van genotsrechten met aandelen is immers ingegeven door de wens om
een heffingslek in de aanmerkelijkbelangsfeer te voorkomen. Onder het aanmerkelijkbelangregime zoals dat gold tot 1996, werd de verkoop van een niettijdelijk genotsrecht namelijk aangemerkt als een onbelaste vermogensmutatie.
De gezamenlijke verkoop van de blote eigendom en het genotsrecht leidde in
dat geval tot een lagere vervreemdingswinst.324
4.4.7.8 Kwantificering in geval van bewijzen van deelgerechtigdheid
Bewijzen van deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening
hebben anders dan aandelen geen nominale waarde. Het bepalen van de omvang
van een belang dient derhalve op een andere wijze plaats te vinden. Art. 4.5,
tweede lid Wet IB 2001 bepaalt dat het belang dat wordt gehouden via bewijzen
van deelgerechtigdheid wordt afgemeten aan het aantal der in omloop zijnde
bewijzen van deelgerechtigdheid. Indien sprake is van andere dan enkelvoudige
bewijzen van deelgerechtigdheid dan worden deze herleid tot een daarmee
overeenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen. Men kan bijvoorbeeld één
bewijs van tien participaties bezitten. Er is dan sprake van tien bewijzen van
deelgerechtigdheid. Indien men tien bewijzen bezit van een participatie van
1/20ste deel, dan is sprake van een half bewijs van deelgerechtigdheid.
4.4.8

Tussenconclusie

Op basis van een grammaticale interpretatie is vrij eenvoudig vast te stellen
welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Dit is ook in lijn met de bedoeling van de wetgever om een formeel criterium in de wettekst op te nemen teneinde de praktijk aanstonds
duidelijkheid te geven. Het hanteren van een materieel criterium achtte de
wetgever immers niet wenselijk, aangezien de vragen die dit zou oproepen aan

322. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 3, blz. 42.
323. Uit het besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, V-N 2006/65.14 kan worden afgeleid
dat volgens de beleidsmaker de blote eigendom van aandelen een aanmerkelijk belang kan
vormen, of als een vorm van soortaandelen tot een aanmerkelijk belang kan behoren.
324. Zie HR 11 februari 1998, nr. 31 061, BNB 1998/130. Thans worden tijdelijke en niet-tijdelijke
genotsrechten op aandelen gelijkgesteld met aandelen. Voor 2001 gold deze gelijkstelling alleen
voor niet-tijdelijke genotsrechten.
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de rechter zouden moeten worden voorgelegd zodat pas na enkele jaren duidelijkheid zou komen.325 Voorts is het ook duidelijk hoe de omvang van het belang
moet worden bepaald. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het begrip belang
doeltreffend is.
Gelet op de ratio van de huidige aanmerkelijkbelangregeling, namelijk het maken
van een onderscheid tussen de beleggende en de ondernemende aandeelhouder,
kunnen mijns inziens nog wel enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de
invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip. Zo gaat het in mijn ogen wat ver
om reeds bij een belang van vijf procent de vergelijking met een ondernemer
te maken. Aan de andere kant kan gesteld worden dat de grens van vijf procent
aan de hoge kant is, indien men de vergelijking maakt met de houder van een
belang kleiner dan vijf procent in een vof die ook als ondernemer wordt
behandeld. Daarnaast vind ik het ook opmerkelijk dat de houder van bewijzen
van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening en de houder van
een recht om aandelen te verwerven, gelijksoortig wordt behandeld als een
ondernemer. Een fonds voor gemene rekening houdt zich immers bezig met
beleggen. Daar staat weer tegenover dat de houder van een aanmerkelijk belang
ook in box 2 valt indien de activiteiten van de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden bestaan uit beleggen. Voor de houder van een
recht om aandelen te verwerven geldt dat deze in beginsel geen invloed kan
uitoefenen op de vennootschap wegens het ontbreken van zeggenschap.
Bovendien loopt de houder van een dergelijk recht geen enkel risico van waardedalingen, hetgeen naar mijn mening nu juist een typisch ondernemersrisico
is. De verklaring hiervoor kan echter worden gevonden in de wens van de wetgever om manipulatie te voorkomen, zo kan worden afgeleid uit de wetsgeschiedenis. Gelet op de ratio van de regeling bevat de definitie van het begrip aanmerkelijk belang wel enige mate van overkill die tot uitdrukking komt in de grens
van vijf procent en de rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang. Al met al stemt de reikwijdte van de aanmerkelijkbelangregeling
niet in alle gevallen overeen met de ratio zoals verwoord door de wetgever.
4.5

S A M E N VAT T I N G E N C O N C L U S I E

In dit hoofdstuk is aan de hand van de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling
in kaart gebracht welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een aanmerkelijk belang. Daarnaast is onderzocht hoe de omvang van een
belang in een concreet geval moet worden bepaald.
Ik kom tot de volgende conclusies:
1. Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie en de fiscale
rechtspraak zijn alle rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezig-

325. Zie Nader Rapport, Kamerstukken II 1996-97, 24 761B, blz. 5 en 6, punt 3. Ook de doelstelling inzake
soortaandelen is volgens de wetgever om te voorzien in een eenvoudige en heldere regeling, zie
NnavNV, Kamerstukken II 2007-08, 31 49, nr. 9, blz. 21.
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2.

3.

4.

5.

6.

heid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling bekend.
Het betreft de volgende rechtsverhoudingen:
a. aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid;
b. aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
c. winstbewijzen;
d. bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening;
e. lidmaatschapsrechten in een coöperatie;
f. economische eigendom;
g. genotsrechten;
h. rechten om bestaande aandelen te verwerven;
i. rechten om nieuwe aandelen te verwerven.
Het begrip belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang dient
overal hetzelfde te worden ingevuld. Op grond van een grammaticale en
wetssystematische interpretatie alsmede op basis van de rechtspraak is
tevens duidelijk hoe de omvang van een belang moet worden bepaald indien
sprake is van een of meer kwalificerende rechtsverhoudingen. Als gevolg
van deze grote mate van duidelijkheid, is naar mijn mening voldaan aan het
vereiste dat sprake moet zijn van rechtszekerheid. De wetgever heeft overigens wel verzuimd duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van
winstrechtloze aandelen.
De rechtspraak waarin aan bepaalde rechtsverhoudingen een kwalificatie
is gegeven, oefent slechts een beperkte invloed uit op het begrip belang als
onderdeel van het aanmerkelijkbelangbegrip. Alleen het in de rechtspraak
ontwikkelde concept van de economische eigendom is van invloed geweest
op de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip.
Het aanmerkelijkbelangbegrip is duidelijk omschreven in de fiscale wetgeving, zij het dat de wetgever ten aanzien van een deelname in een open cv
en winstrechtloze aandelen meer duidelijkheid had mogen scheppen. Desalniettemin voldoet het begrip belang naar mijn mening aan het vereiste
van uitvoerbaarheid.
Ten aanzien van het gebruik en de invulling van het begrip belang is de
doelstelling van de wetgever om een formeel criterium te hanteren waarmee
vooraf duidelijkheid wordt gecreëerd. Deze doelstelling is ten aanzien van
de rechtsverhoudingen die tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden
volledig bereikt.
Bezien vanuit de doelstelling die de wetgever had met het gebruik en de
invulling van het begrip belang in de aanmerkelijkbelangregeling – het
hanteren van een formeel criterium – is het begrip belang proportioneel te
noemen. Er is in beginsel geen sprake van vermijdbare en onwenselijke
overinclusiviteit. Gelet op de centrale vraagstelling is het begrip belang in
dat opzicht derhalve een geschikt begrip gebleken om in de aanmerkelijkbelangregeling een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen.
Indien we echter kijken naar de hoofddoelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling om de houder van een aanmerkelijk belang gelijksoortig te
behandelen als een ondernemer, is de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip te ruim. Dit vindt zijn oorzaak in de relatief lage ondergrens van vijf
procent en het feit dat ook rechten om aandelen te verwerven en bewijzen
van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening kunnen leiden
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tot de aanwezigheid van een belang. Het hanteren van het aanmerkelijkbelangbegrip als voorwaarde voor de toepassing van een wettelijke bepaling
leidt vanwege de lage ondergrens ook tot overkill in art. 12a Wet LB 1964 en
art. 3.30a Wet IB 2001. Rekening houdend met de hoofddoelstelling van de
aanmerkelijkbelangregeling is derhalve slechts ten dele voldaan aan het vereiste van proportionaliteit.
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5

Belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip

5.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ten aanzien van het verbondenheidsbegrip antwoord
gegeven op de in paragraaf 2.3.5 geformuleerde onderzoeksvragen. In dit verband
zal worden onderzocht of en in hoeverre de rechtsverhoudingen bekend zijn
die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van het verbondenheidsbegrip. Voorts zal worden onderzocht in hoeverre het duidelijk is hoe
de omvang van een belang in een concreet geval moet worden bepaald. In beide
gevallen zal de relevante rechtspraak inzake de invulling van het verbondenheidsbegrip worden meegenomen. Tevens zal antwoord worden gegeven op de
vraag of de doelstellingen van de wetgever met het verbondenheidsbegrip zijn
gerealiseerd.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 5.2 wordt eerst een korte
historische schets gegeven van het verbondenheidsbegrip. Vervolgens behandel
ik in paragraaf 5.3 doel en strekking van het verbondenheidsbegrip alsmede van
de wettelijke regelingen waarin dit begrip is opgenomen. Daarna wordt in
paragraaf 5.4 onderzocht welke rechtsverhoudingen kunnen moeten leiden tot
de aanwezigheid van een belang en hoe de omvang van een belang moet worden
bepaald. Dit zal plaatsvinden aan de hand van de in hoofdstuk 3 in kaart
gebrachte rechtsverhoudingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting en een overzicht van de belangrijkste conclusies in paragraaf 5.5.
5.2

HISTORIE

De ontstaansgeschiedenis van het verbondenheidsbegrip en daarmee van het
begrip belang is enigszins onoverzichtelijk. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat
dit begrip, zowel bij de introductie als in een later stadium, diverse malen is
verplaatst om uiteindelijk in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 terecht te komen.
Wanneer men deze ontstaansgeschiedenis nader bestudeert, dan dient men er
dus rekening mee te houden dat naar verschillende wettelijke bepalingen wordt
verwezen. Voorts wordt duidelijk dat het verbondenheidsbegrip in eerste
instantie helemaal geen verband hield met wettelijke renteaftrekbeperkingen.
Derhalve is de opmerking van de wetgever dat het criterium van een derde
gedeelte is gekozen ter voorkoming van misbruik in het kader van de renteaftrekbeperkingen326 naar mijn mening enigszins misleidend. Om meer inzicht te
krijgen in de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever met het verbonden-

326. Advies RvS en Nader Rapport, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 4, blz. 35-36.
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heidsbegrip, is het dus van belang om in kaart te brengen welke reis het verbondenheidsbegrip heeft afgelegd voordat het uiteindelijk in art. 10a, vierde
lid Wet VPB 1969 terechtkwam.
Het begrip ‘verbonden lichaam’ werd voor het eerst geïntroduceerd in het fiscale
recht in het kader van het Wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling
1987.327 Destijds koos de wetgever voor het begrip ‘belang’ om het verbondenheidsbegrip te omschrijven. Sindsdien zijn beide begrippen onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het verbondenheidsbegrip was oorspronkelijk niet in art. 10a,
vierde lid Wet VPB 1969 opgenomen, maar in het voorgestelde art. 13, achtste
lid, Wet VPB 1969. Doel was om de destijds gehanteerde term ‘aandeelhouderschap’ te vervangen door de term belang om zo de reikwijdte van de regeling
van het toenmalige art. 23b Wet VPB 1969 te verruimen.328
Uiteindelijk werd het begrip verbonden lichaam opgenomen in art. 13b, zesde
lid, Wet VPB 1969.329 Met het van kracht worden van de Wet tegengaan uitholling van de belastinggrondslag en het versterken van de fiscale infrastructuur330
is het verbondenheidsbegrip verplaatst naar art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969.
Met deze verplaatsing werd geen inhoudelijke wijziging beoogd.
In de jaren daarna zien we het gebruik van het verbondenheidsbegrip in de
fiscale wetgeving verder toenemen. Het gebruik van het verbondenheidsbegrip
beperkt zich thans niet tot de Wet VPB 1969. Zo is met de herziening van het
regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting
per 1 januari 1997 het verbondenheidsbegrip in een nieuw art. 12a Wet LB 1964
opgenomen. Sinds 28 december 2000 is het verbondenheidsbegrip opgenomen
in de Wet BRV 1971,331 in de regeling voor zogenoemde onroerendezaaklichamen
van art. 4 Wet BRV 1971. Anders dan verwacht heeft de wetgever in het kader
van de ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ die per
1 oktober 2012 van kracht is geworden, geen aanleiding gezien om het fiscale
begrip belang nader in te vullen.
5.3

DOEL EN STREKKING

5.3.1

Inleiding

Blijkens de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 komt het verbondenheidsbegrip voor in een groot aantal bepalingen in de Wet VPB 1969. Thans
gaat het om art. 10a zelf, alsmede om de artikelen 10, 13, 13a, 13b, 13ba, 13d,
13e, 13j, 13k, 13l, 14, 14a, 15g, 15i, 15j, 17a, 20, 28, 28b, 33 en 33b Wet VPB 1969.
Deze opsomming is overigens niet compleet aangezien het verbondenheidsbegrip ook is terug te vinden in art. 8, lid 6a en art. 14b. Voorts is het verbondenheidsbegrip opgenomen in andere heffingswetten, te weten de Wet LB 1964 en

327.
328.
329.
330.
331.
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Wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling 1987, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 2.
MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
Wet van 25 april 1990, Stb. 1990, 173.
Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651.
Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 551.
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de Wet BRV 1971. In de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 is aangegeven
dat de omschrijving van het verbondenheidsbegrip geldt voor alle genoemde
bepalingen.332 Hieruit zou de – voorlopige – conclusie getrokken kunnen worden
dat doel van de wetgever is om het verbondenheidsbegrip in iedere genoemde
bepaling hetzelfde uit te leggen. Er is derhalve geen sprake van een normspecifieke uitleg binnen de Wet VPB 1969. Deze opvatting vindt naar mijn mening
steun in het verschijnsel dat de opsomming kan wijzigen. Het komt met enige
regelmaat voor dat wetsartikelen worden toegevoegd of verwijderd in de
opsomming van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.
Wanneer we kijken naar doel en strekking van de bepaling waarin de
omschrijving van het verbondenheidsbegrip is opgenomen, zijnde art. 10a Wet
VPB 1969, dan hoeft dat niet per definitie duidelijkheid te geven over de invulling
van het begrip belang. Het verbondenheidsbegrip kent immers al een langere
historie dan art. 10a Wet VPB 1969. Alvorens in te gaan op doel en strekking van
de wettelijke bepalingen waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt, wordt
hierna eerst doel en strekking van het verbondenheidsbegrip zelf behandeld.
5.3.2

Doel en strekking van het verbondenheidsbegrip

Doel en strekking van het verbondenheidsbegrip en daarmee van het begrip
belang is uitvoerig aan de orde gekomen in de parlementaire behandeling van
het toenmalige art. 13b, zesde lid Wet VPB 1969.333 De invoering van het begrip
belang moet dan ook worden gezien tegen de achtergrond van deze regeling en
het tot dat moment geldende art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969 (oud). In laatstgenoemde regeling was een bepaling opgenomen die zich richtte tegen het verhogen van de verkrijgingsprijs van deelnemingen door overdrachten binnen concernverband, teneinde een groter liquidatieverlies te kunnen claimen. In dit
verband werd verwezen naar art. 23d Wet VPB 1969 (oud) waarin werd bepaald
dat het ging om transacties met een persoon die of een lichaam dat voor ten
minste een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder
was geweest (letter b) of met een andere vennootschap indien de belastingplichtige in die vennootschap of een derde in beide vennootschappen voor ten minste
een derde gedeelte van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is geweest
(letter c).
Art. 13b Wet VPB 1969 richtte zich destijds al op situaties waarin het verlies op
een afgewaardeerde vordering op een deelneming definitief werd gemaakt334
terwijl de waardestijging van deze vordering onbelast werd getoucheerd onder
de deelnemingsvrijstelling. Om te voorkomen dat binnen concernverband alsnog
onbedoeld gebruik zou plaatsvinden was art. 13b Wet VPB 1969 ook van toepassing
332. De bepalingen waarom het gaat zijn niet altijd hetzelfde aangezien wijzigingen in de betreffende
bepalingen, de toevoeging van nieuwe bepalingen of het vervallen van bepalingen steeds verwerkt
moeten worden in de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.
333. De opvolger van het voorgestelde art. 13, achtste lid Wet VPB 1969 (oud) dat was opgenomen in
Wetsvoorstel 19 968.
334. Door de afgewaardeerde vordering om te zetten, te vervreemden of over te brengen. De situatie
waarin een afgewaardeerde vordering wordt omgezet is thans apart geregeld in art. 13ba Wet VPB
1969.
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ten aanzien van vorderingen op lichamen waarin een met de belastingplichtige
verbonden lichaam een deelneming heeft en ten aanzien van situaties waarin
het afwaarderingsverlies ten laste van de winst van een verbonden lichaam
was gekomen. Het doel van deze bepaling was derhalve om misbruik binnen
concernverband te voorkomen. Pas enkele jaren later bij Wet van 13 december
1996, Stb. 1996, 651 is het verbondenheidsbegrip een rol gaan vervullen in het
kader van de renteaftrekbeperkingen in de Wet VPB 1969. Anders dan de wetgever in een later stadium heeft aangegeven is het criterium van een derde
gedeelte dus oorspronkelijk niet gekozen ter voorkoming van misbruik in het
kader van de renteaftrekbeperkingen.
In de MvT werd over het doel van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip in het toenmalige art. 13b Wet VPB 1969 opgemerkt dat
het doel van het begrip belang was om de reikwijdte van het destijds bestaande
concernbegrip zoals omschreven in het toenmalige art. 23d Wet VPB 1969 te
verruimen.335 Deze verruiming behelst volgens de wetgever dat niet alleen
directe maar ook indirecte relaties onder het begrip belang vallen. Voorts wordt
bereikt dat ook lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal als een
verbonden lichaam worden aangemerkt. Ten slotte is bij vennootschappen met
een in aandelen verdeeld kapitaal het daadwerkelijk op de aandelen gestorte
bedrag niet langer van doorslaggevende betekenis. Ook het aandeel in het
geplaatste kapitaal kan volgens de wetgever beslissend zijn.336 Primair heeft
het verbondenheidsbegrip tot doel om een omschrijving te geven van een
concern voor fiscale doeleinden.
Hoewel de verruiming van de reikwijdte van het concernbegrip werd beoogd,
kan uit het voorgaande naar mijn mening niet worden afgeleid dat de invoering
van het begrip belang tot doel had om bij vennootschappen met een in aandelen
verdeeld kapitaal andere rechtsverhoudingen dan aandelen onder het begrip
belang te scharen. Het begrip belang dient mijns inziens veeleer om een grotere
mate van flexibiliteit te hebben bij het vaststellen van de omvang van het belang
dat door aandelen wordt vertegenwoordigd. Door het gebruik van het begrip
belang kan ten aanzien van de kwantificering van een belang in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal een materiële benadering plaatsvinden. Dit lijkt te worden bevestigd door opmerkingen van de wetgever die
in een later stadium zijn gemaakt. In de nota naar aanleiding van het verslag
bij het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’
merkt de wetgever in dit verband namelijk op:
“Het verbondenheidsbegrip van artikel 10a van de Wet Vpb 1969 ziet, kort
gezegd, op een ‘belang’ van éénderde of meer in een ander lichaam. Bij de
beoordeling of een lichaam een kwalificerend belang heeft in een ander lichaam
in de zin van artikel 10a, vierde lid van de Wet Vpb 1969 zijn zowel zeggenschap
in of over laatstgenoemd lichaam als het financiële belang daarin relevant. Bij
het begrip belang gaat het om een materieel criterium waarvan de invulling
afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Bij de aanwezigheid van aandelen waaraan verschillende zeggenschaps- en vermogens- of
335. MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
336. MvA, Kamerstukken I 1989/90, 19 968, nr. 41c, blz. 10.
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winstrechten zijn verbonden, zal een kwantificering moeten plaatsvinden van
de relatieve zeggenschap en de relatieve financiële belangen in het lichaam,
waarbij als uitgangspunt kan worden gehanteerd dat niet meer dan drie
rechtspersonen een kwalificerend belang in hetzelfde lichaam kunnen houden.
Net als bij andere open normen vindt de exacte invulling hiervan uiteindelijk
plaats door de praktijk en jurisprudentie.”337

In dit citaat komt mijns inziens opnieuw tot uitdrukking dat een verruiming
van de reikwijdte van het concernbegrip is beoogd, waarbij de nadruk ligt op de
wijze waarop de omvang van het belang moet worden bepaald in geval van
aandelen.
Voor de vraag of sprake is van verbondenheid dient het belang een omvang van
ten minste een derde gedeelte te hebben. De keuze voor het hanteren van een
grens van een derde gedeelte werd in eerste instantie niet gemotiveerd door de
wetgever. Ten tijde van de invoering van het verbondenheidsbegrip in de Wet
VPB 1969 kende de oude aanmerkelijkbelangregeling van art. 39 Wet IB 1964
eveneens een ondergrens van een derde gedeelte. Zoals vermeld in paragraaf 3.3
was de grens van een derde gedeelte in die bepaling bedoeld om de (veronderstelde) machtspositie van een dergelijke aandeelhouder tot uitdrukking te brengen.338 De keuze voor de grens van een derde gedeelte in het verbondenheidsbegrip van het toenmalige art. 13b, zesde lid Wet VPB 1969 was vermoedelijk
geïnspireerd op het oude aanmerkelijkbelangbegrip.339 Bij de bespreking van de
aanmerkelijkbelangregeling is reeds aangegeven dat de veronderstelde machtspositie naar mijn mening geen valide argument is om een ondergrens van een
derde gedeelte te hanteren.
Inmiddels heeft de wetgever zich wel expliciet uitgelaten over de keuze voor
het criterium van een derde gedeelte. De wetgever geeft aan dat dit criterium is
gekozen ter voorkoming van misbruik in het kader van de renteaftrekbeperkingen.340 Verbondenheid tussen twee rechtssubjecten op basis van het eenderdecriterium veronderstelt derhalve de aanwezigheid van misbruik door gebruik te
maken van financieringsconstructies. Aan deze gedachtegang kleven naar mijn
mening echter enkele principiële bezwaren. Op de eerste plaats is er bij een
belang van een derde gedeelte in beginsel geen sprake van beslissende invloed
die nodig is om de financieringsconstructies te initiëren. Op de tweede plaats
zal bij een belang van een derde gedeelte een belang van twee derde gedeelte
zich bij een (of meerdere) derde partij(en) bevinden, hetgeen met zich mee kan
brengen dat twee derde gedeelte van het fiscale voordeel dat wordt behaald met
het veronderstelde misbruik niet toekomt aan degene die partij is bij de te
bestrijden financieringsconstructie. Ten slotte kan worden opgemerkt dat het
criterium van een derde gedeelte reeds werd gehanteerd in het verbondenheids-

337.
338.
339.
340.

NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
Zie Kamerstukken II 1959/60, 5380, nr. 9, blz. 4 r.k.
Vgl. Gooijer 2006, blz. 560.
Advies RvS en Nader Rapport, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 4, blz. 35-36.
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criterium toen dit criterium was opgenomen in art. 13b, zesde lid Wet VPB 1969
(oud) en het nog niet werd gehanteerd in het kader van renteaftrekbeperkingen.341
5.3.3

Art. 10a Wet VPB 1969

In art. 10a Wet VPB 1969 is een renteaftrekbeperking opgenomen die tot doel
heeft om de ongewenste uitholling van de Nederlandse heffingsgrondslag te
voorkomen. De bepaling richt zich op kasrondjes en verhangingen binnen
concernverband, schuldigerkenningen van dividend, terugbetalingen van
kapitaal, kapitaalstortingen en verwerving of uitbreiding van een belang in
een verbonden lichaam. De aftrekbeperking komt alleen aan de orde als sprake
is van een schuld aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk
persoon die verband houdt met een specifiek genoemde rechtshandeling.
5.3.4

Art. 8, lid 6a Wet VPB 1969

Via de schakelbepaling van art. 8 Wet VPB 1969 kan de afschrijvingsbeperking
van art. 3.30a Wet IB 2001 ook van toepassing zijn op belastingplichtigen voor
de vennootschapsbelasting. Het verschil in wezen tussen natuurlijke personen
en rechtspersonen maakt het echter noodzakelijk om een afwijkende definitie
van het begrip verbonden lichaam te hanteren dan de definitie die in art. 3.30a
Wet IB 2001 is opgenomen. Art. 8, lid 6a Wet VPB 1969 bepaalt dat voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen de definitie van verbonden lichaam
zoals opgenomen in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 dient te worden gehanteerd
bij de toepassing van art. 3.30a Wet IB 2001.
5.3.5

Art. 10, eerste lid, onderdeel j Wet VPB 1969

Art. 10, eerste lid, onderdeel j Wet VPB 1969 beperkt de aftrek van kosten in
verband met de uitreiking of toekenning van aandelen, winstbewijzen, optierechten, door een vennootschap of door een daarmee verbonden lichaam. Doel
van deze bepaling is volgens de wetgever om een eind te maken aan de mogelijkheid om dergelijke kosten in aftrek te brengen342 en terug te keren naar de
situatie die gold onder HR 20 juni 1956, nr. 12 790, BNB 1956/244.343 In dit arrest
had een vennootschap aandelen geplaatst bij twee directeuren. Het verschil
tussen de werkelijke waarde (ten minste 150 procent van de nominale waarde)
en de nominale waarde werd bij deze twee directeuren in de heffing betrokken
als voordeel uit dienstbetrekking. De Hoge Raad oordeelde dat de vennootschap
dit verschil niet ten laste van de winst kon brengen. Volgende de Hoge Raad
raakt dit verschil de winstsfeer niet. Aangenomen werd dat dit standpunt ook
gold indien opties aan werknemers werden toegekend. In HR 16 oktober 1996,
nr. 31 589, BNB 1997/47 kwam de Hoge Raad hier echter op terug en oordeelde

341. Op zich is dit naar mijn mening geen ernstige fout, maar wel een onjuiste verklaring voor het
hanteren van een grens van een derde gedeelte.
342. Zie art. 9, eerste lid, onderdeel h (oud) en art. 10b (oud) Wet VPB 1969 zoals deze bepalingen
golden tot 1 januari 2007.
343. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 3, blz. 47-48.
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dat de waarde van aan werknemers toegekende vergoedingen, in welke vorm
ook, als ondernemingskosten moet worden aangemerkt en dat de verplichting,
ontstaan door de toekenning van de opties ten laste van de winst van de toekennende vennootschap kan worden gebracht.
De aftrekbeperking van art. 10, eerste lid, onderdeel j Wet VPB 1969 geldt eveneens indien de daarin genoemde rechtsfiguren door een verbonden lichaam
worden toegekend. Hiermee wordt aldus voorkomen dat bijvoorbeeld een
dochtervennootschap aandelen in haar (uiteindelijke) moedervennootschap
toekent.
5.3.6

Art. 10c Wet VPB 1969

In art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 is bepaald dat resultaten op ter tijdelijke
belegging ingekochte eigen aandelen of aandelen in een vennootschap die voor
ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige, de winst
van de belastingplichtige niet beïnvloeden. Doel van de regeling is om het effect
van het arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 639, BNB 2001/161 wettelijk vast te leggen. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat aandelen die zijn ingekocht om
aan een optieverplichting te voldoen als ingetrokken dienen te worden
beschouwd. Het gevolg van dit oordeel was dat de ingekochte aandelen niet als
tijdelijke belegging konden worden aangemerkt. Art. 10c Wet VPB 1969 is ingevoerd om het resultaat dat de Hoge Raad had bereikt door intrekking aan te
nemen expliciet vast te leggen in de vennootschapsbelasting. Derhalve wordt
zeker gesteld dat het waardeverloop van de ingekochte aandelen niet via de
verlies- en winstrekening loopt.344 In art. 10c, tweede lid Wet VPB 1969 is bepaald
dat de inkoop van eigen aandelen en van aandelen in een verbonden vennootschap als bedoeld in artikel 10a, zevende lid Wet LB 1964 met het oog op de
nakoming van een optieverplichting jegens personeel van de eigen onderneming
of de onderneming van de verbonden vennootschap als tijdelijke belegging
worden aangemerkt tot drie maanden na het tenietgaan van de optieverplichting.
5.3.7

Art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969

De deelnemingsvrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat in een deelnemingsverhouding dezelfde winst tweemaal in een belasting naar de winst wordt
betrokken. Toepassing van de deelnemingsvrijstelling vindt derhalve plaats op
alle voordelen uit hoofde van een deelneming. Van een deelnemingsverhouding
is sprake indien is voldaan aan de in art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 genoemde
vereisten. Hierin is bepaald dat sprake is van een deelneming indien de belastingplichtige:
a. voor ten minste vijf procent van het nominaal gestort kapitaal aandeelhouder
is van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen
is verdeeld;
b. ten minste vijf procent bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van
deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening;

344. Zie MvT, Kamerstukken II 2001/02, 27 896, nr. 3, blz. 3-4.
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c. lid is van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag;
d. als commanditaire vennoot een aandeel heeft in de vennootschappelijke
gemeenschap van een open commanditaire vennootschap en daardoor voor
ten minste vijf procent deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel.
Art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969, waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen,
breidt de werkingssfeer van de deelnemingsvrijstelling uit naar situaties waarin
de belastingplichtige zelf geen deelneming heeft maar een met de belastingplichtige verbonden lichaam wel. De ratio van deze bepaling is weliswaar niet
toegelicht door de wetgever, maar uit de wettekst kan worden afgeleid dat de
wetgever kennelijk een concernbenadering voor ogen heeft gehad. De door de
belastingplichtige gehouden vermogenstitels die niet zelfstandig als deelneming
kwalificeren worden op grond van deze bepaling meegetrokken in de deelnemingsvrijstelling indien een met de belastingplichtige verbonden lichaam een
deelneming bezit.
5.3.8

Art. 13a, eerste lid Wet VPB 1969

Art. 13a Wet VPB 1969 behelst de verplichting om een belang van ten minste
25 procent in een binnenlandse of buitenlandse beleggingsdeelneming jaarlijks
te waarderen op de waarde in het economische verkeer. Om te voorkomen dat
dit waarderingsvoorschrift wordt ontgaan worden bij het bepalen van de
omvang van het belang in de beleggingsdeelneming belangen van met de
belastingplichtige verbonden lichamen meegeteld.
5.3.9

Art. 13b en 13ba Wet VPB 1969 (afgewaardeerde schuldvorderingen)

Art. 13b en 13ba Wet VPB 1969 richten zich op situaties waarin het verlies op
een afgewaardeerde vordering op een deelneming definitief wordt gemaakt345
terwijl de waardestijging van deze vordering onbelast wordt getoucheerd onder
de deelnemingsvrijstelling. Art. 13b Wet VPB 1969 richt zich op situaties waarin
de afgewaardeerde vordering wordt vervreemd of overgebracht. Art. 13ba Wet
VPB 1969 bestrijdt situaties waarin de afgewaardeerde vordering wordt omgezet
in eigen vermogen of wordt kwijtgescholden. Om te voorkomen dat binnen
concernverband alsnog onbedoeld gebruik zou plaatsvinden zijn deze bepalingen ook van toepassing ten aanzien van vorderingen op lichamen waarin een
met de belastingplichtige verbonden lichaam een deelneming heeft en ten
aanzien van situaties waarin het afwaarderingsverlies ten laste van de winst
van een verbonden lichaam komt. Het doel van deze bepalingen is derhalve
om misbruik binnen concernverband te voorkomen.

345. Door de afgewaardeerde vordering om te zetten, te vervreemden of over te brengen. De situatie
waarin een afgewaardeerde vordering wordt omgezet is thans apart geregeld in art. 13ba Wet
VPB 1969.
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5.3.10

Art. 13d en 13e Wet VPB 1969 (liquidatieverliesregeling)

Art. 13d Wet VPB 1969 is een tegemoetkomende regeling die bewerkstelligt dat
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op een liquidatieverlies. Dit
verlies wordt gevormd door het verschil tussen het voor de deelneming opgeofferde bedrag en het totaal van de liquidatie-uitkeringen. Hoe hoger het opgeofferde bedrag, hoe hoger het verlies dat in aanmerking mag worden genomen.
Indien een deelneming van een andere concernvennootschap wordt verkregen,
dan kan het opgeofferde bedrag hoger zijn dan het bedrag dat oorspronkelijk
door het concern is opgeofferd voor de deelneming. Teneinde misbruik te voorkomen bepaalt art. 13d, zesde lid Wet VPB dat het opgeofferd bedrag van een
deelneming die van een verbonden lichaam is verkregen niet hoger kan zijn dan
het bedrag dat het lichaam voor de deelneming heeft opgeofferd. Het verbondenheidsbegrip wordt binnen deze bepaling ingezet om misbruik tegen te gaan.
Het liquidatieverlies mag ingevolge art. 13d, negende lid, onderdeel b Wet VPB
1969 niet in aanmerking worden genomen indien de onderneming van het ontbonden lichaam wordt voortgezet door de belastingplichtige. Art. 13e Wet VPB
1969 biedt in een dergelijk geval de mogelijkheid het liquidatieverlies alsnog te
nemen op het moment dat de belastingplichtige de voortgezette onderneming
op een later tijdstip staakt of overdraagt buiten het concern. Op grond van het
tweede lid van deze bepaling geldt deze mogelijkheid ook indien de onderneming
is voortgezet door een met de belastingplichtige verbonden lichaam.
5.3.11

Art. 13l Wet VPB 1969

Art. 13l Wet VPB 1969 richt zich tegen de bovenmatige financiering van de
deelnemingen met geldleningen. De rente op geldleningen wordt in aftrek
beperkt voor zover sprake is van een tekort aan eigen vermogen ten opzichte
van de gemiddelde verkrijgingsprijs van de deelnemingen. Er is dan sprake van
een deelnemingsschuld. Bij het bepalen van de omvang van de deelnemingsschuld
mag de verkrijgingsprijs van de deelneming(en) buiten beschouwing worden
gelaten indien bij de verwerving van de deelneming(en) sprake is van een uitbreidingsinvestering in operationele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om
een uitbreiding van de activiteiten van de belastingplichtige maar ook van de
met hem verbonden lichamen. Met andere woorden, deze tegemoetkoming geldt
indien er bezien vanuit het concern sprake is van een uitbreidingsinvestering.
Doel van deze tegemoetkoming is om het vestigingsklimaat niet aan te tasten.
5.3.12

Verbondenheid tussen fuserende en splitsende rechtspersonen

In het kader van de een splitsing of een fusie is in diverse wettelijke bepalingen
geregeld dat de verkrijgende rechtspersoon ten tijde van de splitsing, c.q. fusie
als een met de belastingplichtige verbonden lichaam wordt aangemerkt. Het
gaat om art. 3.56, vijfde lid, onderdeel d Wet IB 2001, art. 13j, eerste lid en art. 14a,
zevende lid Wet VPB 1969 inzake de splitsing en art. 3.57, vijfde lid, onderdeel
c Wet IB 2001 art. 13k, eerste lid en art. 14b, zesde lid Wet VPB 1969 inzake een
juridische fusie. Het doel van deze bepalingen is tweeledig. Op de eerste plaats
wordt hiermee bereikt dat een sanctie die in werking treedt bij een vervreemding
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aan een verbonden lichaam, ook in werking treedt in geval van een splitsing
of fusie. Hierbij kan worden gedacht aan de sancties van art. 13b Wet VPB 1969.
Op de tweede plaats wordt hiermee voorkomen dat een lening zoals bedoeld
in art. 10a Wet VPB 1969 als gevolg van een splitsing ontsmet zou worden. Gelet
op deze doelstellingen leidt het naar mijn mening geen twijfel dat het verbondenheidsbegrip in deze bepalingen een antimisbruikkarakter moet worden
toegedicht aangezien dat ook het geval is in bepalingen zoals art. 10a en 13b
Wet VPB 1969.
De vervreemding van aandelen en schuldvorderingen wordt op grond van deze
bepalingen geacht te hebben plaatsgevonden aan een verbonden lichaam.
5.3.13

Art. 14 en 14a Wet VPB 1969

Art. 14 en art. 14a Wet VPB 1969 voorzien in een fiscale faciliteit ingeval van
een bedrijfsfusie, respectievelijk een juridische splitsing. Indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, hoeft geen winst te worden genomen ten aanzien van
de stille reserves die worden gerealiseerd bij een bedrijfsfusie of splitsing. Beide
regelingen kennen een antimisbruikbepaling op basis waarvan de faciliteit kan
worden geweigerd indien de fusie of splitsing in overwegende mate is gericht
op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Indien een zakelijk motief
ontbreekt wordt verondersteld dat de fusie of splitsing in overwegende mate
is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Een zakelijk motief
wordt geacht niet aanwezig te zijn indien aandelen in de bij de fusie of splitsing
betrokken vennootschappen binnen drie jaar worden vervreemd aan een nietverbonden lichaam.346 Achtergrond van deze bepaling is dat men wil voorkomen
dat de verkoop van activa en passiva via een fiscale faciliteit belastingvrij kan
plaatsvinden, terwijl een rechtstreekse verkoop zonder gebruikmaking van de
faciliteit zou leiden tot belastingheffing.347
5.3.14

Art. 15g, 15i en 15j Wet VPB 1969 (objectvrijstelling)

Sinds 1 januari 2012 kent de Wet VPB 1969 een objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten en -verliezen. Deze vrijstelling vindt geen toepassing op de resultaten uit een laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming.
Doel van deze benadering is om te voorkomen dat mobiel kapitaal in een
laagbelaste jurisdictie wordt ondergebracht. De definitie van een laagbelaste
buitenlandse beleggingsonderneming is opgenomen in art. 15g Wet VPB 1969.
Daarvan is onder andere sprake indien de buitenlandse onderneming zich
bezighoudt met het financieren van de belastingplichtige of met de belastingplichtige verbonden lichamen.

346. Overigens heeft de belastingplichtige wel de mogelijkheid om het tegendeel aannemelijk te
maken.
347. Zie ook onderdeel 1 van de brief van de staatssecretaris van Financiën 9 februari 2001, nr.
WDB2001-78 blz. 3 waarin de staatssecretaris aangeeft dat van een besmette vervreemding pas
sprake is indien de rechtspersoon aan wie de aandelen worden vervreemd noch met de splitsende
rechtspersoon, noch met de verkrijgende rechtspersoon is verbonden.
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Art. 15i Wet VPB 1969 bepaalt kort gezegd dat de objectvrijstelling niet geldt
voor een stakingsverlies uit een andere staat, zodat een dergelijk verlies wel in
Nederland in aftrek kan worden gebracht. Het stakingsverlies komt alleen in
aftrek indien de belastingplichtige ophoudt winst uit de andere staat te genieten.
Als aanvullende eis geldt dat de ondernemingsactiviteiten in de andere staat niet
door een verbonden lichaam in belangrijke mate zijn of worden voortgezet.
Hiermee wordt voorkomen dat een stakingsverlies in aanmerking wordt genomen
terwijl de ondernemingsactiviteiten niet feitelijk zijn beëindigd maar door het
concern worden voortgezet. Indien de ondernemingsactiviteiten in belangrijke
mate zijn of worden voorgezet door een met de belastingplichtige verbonden
lichaam, dan bepaalt art. 15j Wet VPB 1969 dat het saldo van winsten of verliezen
uit de andere staat wordt doorgeschoven. Hiermee blijft de mogelijkheid om
een stakingsverlies in aftrek te brengen behouden voor het concern. Overigens
is deze regeling slechts effectief voor zover het een in Nederland gevestigd verbonden lichaam betreft. Immers, indien de buitenlandse ondernemingsactiviteiten worden voortgezet door een niet in Nederland gevestigd verbonden lichaam
gaat mogelijkheid om het stakingsverlies in Nederland in aftrek te brengen
verloren.
5.3.15

Art. 17a, eerste lid, onderdeel f Wet VPB 1969

Art. 17a Wet VPB 1969, eerste lid, onderdeel f Wet VPB 1969 richt zich op het
tegengaan van misbruik van de 30-dagenperiode van art. 17a, eerste lid onderdeel
e Wet VPB 1969. In laatstgenoemde regeling is bepaald dat werkzaamheden die
niet in Nederland gevestigde lichamen in, op of boven het Noordzeewinningsgebied verrichten geacht worden tot een Nederlandse onderneming te behoren
indien de werkzaamheden gedurende een aaneengesloten periode van ten minste
30 dagen worden verricht. Om te voorkomen dat deze werkzaamheden worden
onderbroken om aan deze regeling te ontsnappen wordt op basis van art. 17a,
eerste lid onderdeel f Wet VPB 1969 geacht te zijn voldaan aan hetgeen in
onderdeel e is bepaald. Dit geldt ook indien de werkzaamheden niet door hetzelfde lichaam maar door een verbonden lichaam worden voortgezet.
5.3.16

Art. 20 Wet VPB 1969

In art. 20, vierde tot en met zesde lid Wet VPB 1969 is de zogenoemde houdsterverliesregeling opgenomen. Deze regeling richt zich op houdster- en financieringsmaatschappijen met buitenlandse deelnemingen. Om te voorkomen dat
verliezen die (zijn) ontstaan als gevolg van de aftrek van kosten in verband met
de buitenlandse deelnemingen348 worden gecompenseerd met winsten van andere
activiteiten die worden bijgemengd, is bepaald dat verliezen behaald met
houdster- en financieringsactiviteiten alleen verrekenbaar zijn met winsten uit
gelijksoortige activiteiten. Van een houdstermaatschappij is sprake indien de
werkzaamheden het gehele of nagenoeg het gehele jaar uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van
verbonden lichamen.

348. Dit naar aanleiding van het Bosal-arrest, HvJ 18 september 2003, zaak C-168/01.
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5.3.17

Art. 28 Wet VPB 1969

Het doel van het in art. 28 Wet VPB 1969 opgenomen regime van de fiscale
beleggingsinstelling is om particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden om
hun vermogen samen te voegen met als beoogd gevolg een betere risicospreiding
en een hoger rendement. Beleggen via een fiscale beleggingsinstelling moet
fiscaal zoveel mogelijk dezelfde gevolgen hebben als een rechtstreekse belegging
door de beleggers. Het regime staat open voor lichamen waarvan de activiteiten,
de financiering en het aandeelhoudersbestand aan bepaalde eisen voldoen.
Voor wat betreft de financiering geldt een financieringslimiet, inhoudende dat
het bedrag van het vreemde vermogen overeenkomt met maximaal 60 procent
van de boekwaarde van de onroerende zaken en maximaal 20 procent van de
boekwaarde van de overige beleggingen. Op grond van art. 28, tweede lid,
onderdeel a geldt de limiet van 60 procent ook voor de waarde van belangen
in verbonden lichamen waarvan de bezittingen geconsolideerd beschouwd,
doorgaans voor ten minste 90 procent bestaan uit vastgoed. Doel van deze
specifieke bepaling is om indirecte beleggingen in vastgoed te faciliteren.
Op grond van de aandeelhouderseisen is het belang dat bepaalde aandeelhouders
of groepen van aandeelhouders mogen aanhouden in een fiscale beleggingsinstelling gemaximeerd. Om te voorkomen dat men de aandeelhouderseisen
tracht te omzeilen worden belangen die worden gehouden door met elkaar
verbonden lichamen bij elkaar geteld, zo blijkt uit art. 28, tweede lid, onderdeel
c, onder 2˚ Wet VPB 1969.
Omdat ontwikkeling van vastgoed niet als beleggen kwalificeert is in art. 28,
derde lid Wet VPB 1969 een regeling opgenomen die het mogelijk maakt voor
een fiscale beleggingsinstelling om projectontwikkelingsactiviteiten uit te
voeren, mits deze activiteiten zijn ondergebracht in een belaste projectontwikkelingsdochter. Deze projectontwikkelingsdochter mag ontwikkelen voor
zichzelf en voor ‘het lichaam’ dat de aandelen in de projectontwikkelingsdochter
houdt of de projectontwikkelingsdochter bestuurt.349 Voorts mag deze projectontwikkelingsdochter vastgoed ontwikkelen voor andere lichamen, mits het
betreffende lichaam aan één van de volgende vereisten voldoet:
1. het betreffende lichaam is een fiscale beleggingsinstelling die met ‘het
lichaam’ is verbonden, of;
2. ‘het lichaam’ heeft een belang van ten minste een derde in de betreffende
vennootschap, of;
3. een verbonden fiscale beleggingsinstelling heeft een belang van ten minste
een derde in de betreffende vennootschap.
De achtergrond van de invoering van art. 28, derde lid Wet VPB 1969, is dat de
wetgever de mogelijkheid voor fiscale beleggingsinstellingen heeft willen
creëren om projectontwikkelingsactiviteiten te verrichten.350 Gelet op het

349. Dit kan de fiscale beleggingsinstelling zijn maar het kan ook een belaste dochtervennootschap
van de fiscale beleggingsinstelling zijn.
350. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 689, nr. 3, blz. 4.
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beleggingsvereiste was het voor de invoering van deze bepaling niet mogelijk
voor een fiscale beleggingsinstelling om zich bezig te houden met dergelijke
activiteiten, aangezien er bij projectontwikkeling per definitie sprake is van
risico’s die uitgaan boven normaal vermogensbeheer en er dus geen sprake is
van beleggen.351 Overigens is het derde lid per 1 januari 2014 uitgebreid. Thans
is toegestaan dat een fiscale beleggingsinstelling bijkomstige activiteiten, zoals
het verzorgen van facilitaire diensten voor huurders als schoonmaakdiensten,
mag onderbrengen in een belaste dochtervennootschap.352
5.3.18

Art. 28b Wet VPB 1969

Art. 28b Wet VPB 1969 behelst een keuzeregeling, inhoudende dat de deelnemingsvrijstelling in afwijking van de hoofdregel353 niet geldt voor valutawinsten
op de deelneming indien een valutaverlies met succes ten laste van de winst is
gebracht met een beroep op het arrest HvJ EG 28 februari 2008, zaak C-293/06
(Deutsche Schell). Indien een valutaverlies niet ten laste van de winst wordt
gebracht, dan blijft de deelnemingsvrijstelling gewoon van toepassing op valutawinsten.
In art. 28b, tweede lid is een antimisbruikbepaling opgenomen inhoudende dat
het eerste lid van overeenkomstige toepassing is indien een deelneming direct
of indirect is verkregen van een verbonden lichaam waarbij, als de deelneming
niet was vervreemd, de deelnemingsvrijstelling geen toepassing zou hebben
gevonden op de valutawinsten. Het is dus niet mogelijk om een valutaverlies op
een deelneming in aftrek te brengen en de deelneming vervolgens aan een andere
concernvennootschap over te dragen die de valutawinsten vervolgens weer
onbelast onder de deelnemingsvrijstelling toucheert.
5.3.19

Art. 33 Wet VPB 1969

Art. 33 Wet VPB 1969 is erop gericht te voorkomen dat overheidsbedrijven die
belastingplichtig worden de mogelijkheid hebben om zelfgevormde goodwill te
activeren en af te schrijven. Immateriële activa moeten derhalve bij sfeerovergang
naar de belaste sfeer in afwijking van de hoofdregel niet op werkelijke waarde
worden gewaardeerd maar op de boekwaarde die de immateriële activa zouden
hebben gehad indien deze altijd tot de belaste sfeer zouden hebben behoord.
Om te voorkomen dat deze bepaling wordt ontlopen, geldt dat de activa op nihil
moeten worden gewaardeerd indien de immateriële activa door het overheidsbedrijf zijn verkregen van een verbonden lichaam waarbij de verkoopwinst niet
belast is (vijfde lid) of worden overgedragen aan een verbonden lichaam dat wel
belastingplichtig is (vierde lid).

351. Zie in dit verband HR 8 november 1989, nr. 25 257, BNB 1990/73 en HR 23 juni 1999, nr. 34 570, BNB
1999/294.
352. Zie art. 28, derde lid, onderdeel e Wet VPB 1969. Zie tevens MvT, Kamerstukken II, 2013/14, 33 753,
nr. 3, blz. 5 en blz. 24.
353. Zie HR 9 juni 1982, nr. 21 142, BNB 1982/230.
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5.3.20

Art. 33b Wet VPB 1969

Art. 33b Wet VPB 1969 betreft een overgangsregeling die in het leven is geroepen
om het oude belastingvrijstellingsysteem te laten aansluiten op de huidige
objectvrijstelling. Het vijfde lid bepaalt dat het oude art. 13c Wet VPB 1969 van
toepassing blijft met betrekking tot een deelneming in een lichaam dat een
onderneming drijft die voordien als buitenlandse onderneming werd gedreven
door de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam. Hiermee wordt
voorkomen dat de regeling wordt ontlopen door een verlieslatende buitenlandse
vaste inrichting om te zetten in een buitenlandse deelneming vanaf het moment
dat de onderneming winsten gaat genereren. Door deze bepaling ook toe te
passen indien de buitenlandse onderneming werd gedreven door een verbonden
lichaam wordt misbruik via het concern voorkomen.
5.3.21

Wet IB 2001

In de Wet IB 2001 komt het verbondenheidsbegrip waar het verbonden lichamen
betreft, behalve in de hiervoor reeds besproken artikelen 3.56 en 3.57 Wet IB
2001, alleen voor in art. 3.123a Wet IB 2001. Het betreft een tegemoetkomende
bepaling die voorkomt dat bij geen, of een geringe eigenwoningschuld, het
eigenwoningforfait ertoe leidt dat belastbaar inkomen in aanmerking genomen
zou moeten worden. Als de voordelen uit de eigen woning (als gevolg van het
eigenwoningforfait van art. 3.112 Wet IB 2001) hoger zijn dan de aftrekbare
kosten, mag het verschil tussen beide bedragen in aftrek worden gebracht.
Indien sprake is van een zogenoemde personeelslening voor de eigen woning
(bijvoorbeeld voor bankmedewerkers), dan zal het in aftrek te brengen bedrag
groter worden vanwege de rentekorting. Om dit ongewenste voordeel van de
persooneelskorting te voorkomen en aldus een gelijke behandeling te realiseren
tussen belastingplichtigen met en zonder een personeelslening, regelt art. 3.123a,
vijfde lid Wet IB 2001 dat het voordeel (lees: de niet-betaalde kosten als gevolg
van de rentekorting) alsnog als aftrekbare kosten in aanmerking genomen
moet worden. Hiermee wordt bereikt dat de uitwerking met en zonder rentevoordeel steeds gelijk is. Om te voorkomen dat deze bepaling wordt omzeild,
is de bepaling niet alleen van toepassing op personeelsleningen die door de
inhoudingsplichtige zijn verstrekt maar ook op personeelsleningen die door
een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap zijn verstrekt.
5.3.22

Wet LB 1964

5.3.22.1 Art. 10a Wet LB 1964
Art. 10a Wet LB 1964 bepaalt dat de toekenning van optierechten aan een
(voormalige) werknemer door een vennootschap ertoe leidt dat het voordeel
bij uitoefening of vervreemding van het optierecht bij de werknemer tot het
loon wordt gerekend. De reikwijdte van deze bepaling strekt zich uit tot
optierechten op aandelen in een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Voorkomen wordt aldus dat de werking van de bepaling wordt
omzeild door optierechten op aandelen in een concernvennootschap toe te
kennen. Voor de definitie van het begrip verbonden vennootschap wordt
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eveneens het begrip belang gehanteerd. Door het gebruik van het begrip vennootschap in plaats van lichaam is de invulling van het begrip belang automatisch
beperkter ten opzichte van de invulling van het begrip belang in art. 10a, vierde
lid Wet VPB 1969.
5.3.22.2 Art. 12a Wet LB 1964
Art. 12a Wet LB 1964 strekt ertoe dat een directeur die tevens een aanmerkelijk
belang houdt zoals bedoeld in de Wet IB 2001, een arbeidsbeloning aangeeft die
past bij de verrichte werkzaamheden. Indien geen passende arbeidsbeloning
wordt aangegeven, dan wordt een fictief loon in de heffing betrokken. Uitgangspunt bij de toepassing van de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964
is het salaris van de meestverdienende werknemer van de inhoudingsplichtige
of een daarmee verbonden lichaam. Het spreekt voor zich dat het verbondenheidsbegrip wordt gehanteerd om te voorkomen dat de meestverdienende
werknemer elders binnen het concern wordt ondergebracht teneinde de
gebruikelijkloonregeling te omzeilen. Met deze bepaling wordt voorkomen dat
een directeur-grootaandeelhouder zijn loon zo laag mogelijk houdt om op deze
manier heffing van loon- en inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
te besparen.354
Art. 32bd Wet LB 1964
In art. 32bd Wet LB 1964 is een tijdelijke355 pseudo-eindheffing opgenomen die
met ingang van 1 januari 2015 weer komt te vervallen. De eindheffing vindt
plaats bij de inhoudingsplichtige over het genoten loon van een werknemer voor
zover dat meer bedroeg dan € 150.000. Om te voorkomen dat de regeling wordt
omzeild door (een deel van) het loon door een andere concernvennootschap te
laten betalen is in het tweede lid van deze regeling bepaald dat ook het loon dat
is genoten van een verbonden vennootschap wordt meegeteld.
5.3.23

Art. 4 Wet BRV 1971

Voor de heffing van overdrachtsbelasting geldt op grond van art. 2 Wet BRV 1971
dat sprake is van een belastbaar feit ingeval van een verkrijging van onroerende
zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. Indien men niet de onroerende
zaken verkrijgt maar aandelen in een lichaam dat onroerende zaken bezit, zou
heffing van overdrachtsbelasting zonder nadere regeling niet aan de orde komen.
Art. 4 Wet BRV 1971 stelt daarom aandelen in zogenoemde onroerendezaakrechtspersonen gelijk met onroerende zaken.356 Het doel van art. 4 Wet BRV 1971 is
om misbruik te voorkomen en om economisch dezelfde gevallen ook hetzelfde
te behandelen. Het lichaam moet voldoen aan een bezitseis en een doeleis. De
bezitseis houdt in dat meer dan 50 procent van de totale bezittingen van de
354. Overigens houdt de invoering van de fictief-loonregeling ook verband met andere inkomensafhankelijke regelingen die aanhaken bij de inkomsten- en loonbelasting.
355. De maatregel zou in eerste instantie éénmalig worden toegepast op in 2013 genoten loon maar is
vervolgens uitgebreid naar in 2014 genoten loon.
356. Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alleen aandelen in een rechtspersoon gelijkgesteld worden
met onroerende zaken. Tot 2014 konden ook aandelen in andere lichamen gelijkgesteld worden
met aandelen en werden onder de term lichamen ook rechtssubjecten zonder rechtspersoonlijkheid
geschaard.
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rechtspersoon moet bestaan uit onroerende zaken en ten minste 30 procent
van de totale bezittingen moet bestaan uit in Nederland gelegen onroerende
zaken. De doeleis houdt in dat de onroerende zaken als geheel genomen geheel
of voor ten minste 70 procent dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden
of exploiteren van deze onroerende zaken.357 Is sprake van een onroerendezaakrechtspersoon, dan is op grond van art. 4, derde lid Wet BRV 1971 sprake van
een belastbaar feit indien de verkrijger als gevolg van de verkrijging een belang
van ten minste een derde gedeelte heeft in het lichaam (zie nader hoofdstuk
6 voor een bespreking van dit begrip belang). Bij de beoordeling of ten aanzien
van de verkrijger sprake is van een belang van ten minste een derde gedeelte
tellen belangen gehouden door verbonden lichamen en verbonden natuurlijk
personen mee. Hiermee wordt voorkomen dat het eenderdecriterium en daarmee de heffing van overdrachtsbelasting wordt ontgaan door samen met andere
concernvennootschappen relatief kleine aandelenbelangen in een onroerendezaakrechtspersoon te verkrijgen.De omschrijving van het verbondenheidsbegrip
in art. 4 Wet BRV 1971 is terug te vinden in het zesde tot en met het achtste lid
van deze bepaling. In art. 4 Wet BRV 1971 komt het begrip belang derhalve in
twee hoedanigheden voor, namelijk als zelfstandig begrip (derde lid) en als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip (zesde tot en met achtste lid).
5.3.24

Tussenconclusie

Hiervoor is een korte schets gegeven van doel en strekking van de wettelijke
regelingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen. Hieronder is een
overzicht opgesteld van alle regelingen waarin het verbondenheidsbegrip
voorkomt, waarbij per regeling kort is aangegeven wat de aard van de regeling
is en welke functie het verbondenheidsbegrip binnen deze regeling vervult.
Wettelijke bepaling

Aard van de regeling

Functie verbondenheidsbegrip

Art. 10a Wet VPB 1969

Anti-winstdrainage

Antimisbruik

Art. 8, lid 6a Wet VPB 1969

Afschrijvingsbeperking
onroerende zaken

Antimisbruik

Art. 10, lid 1, onderdeel j Wet Aftrekbeperking
VPB 1969

Antimisbruik

Art. 10c, lid 2 Wet VPB 1969

Inkoop van aandelen ter Antimisbruik
dekking van optieverplichting

Art. 13, lid 5 Wet VPB 1969

Meetrekregeling

Faciliterend

Art. 13a, lid 1 Wet VPB 1969

Waarderingsvoorschrift

Antimisbruik

357. Gelet op de doeleis kan men stellen dat art. 4 Wet BRV 1971 zich in wezen richt op de indirecte
verkrijging van beleggingsvastgoed of vastgoed dat wordt verhandeld of (her)ontwikkeld. De
indirecte verkrijging van vastgoed in ‘eigen gebruik’ valt niet onder de reikwijdte van art. 4 Wet
BRV 1971.

152

Hoofdstuk 5

Art. 13b Wet VPB 1969

Antimisbruik

Antimisbruik

Art. 13ba Wet VPB 1969

Antimisbruik

Antimisbruik

Art. 13d Wet VPB 1969

Liquidatieverliesregeling

Antimisbruik

Art. 13e Wet VPB 1969

Faciliteit

Faciliterend

Art. 13l, lid 5 Wet VPB 1969

Tegemoetkoming bij uit- Faciliterend
breiding operationele activiteiten

Art. 14, lid 4 Wet VPB 1969

Bewijsvermoeden

Vermoeden van
zakelijkheid

Art. 14a, lid 6 Wet VPB 1969

Bewijsvermoeden

Vermoeden van
zakelijkheid

Art. 14a, lid 7 Wet VPB 1969

Verbondenheid bij fictie

Antimisbruik

Art. 14b, lid 6 Wet VPB 1969

Verbondenheid bij fictie

Antimisbruik

Art. 15g Wet VPB 1969

Definitie laagbelaste
beleggingsonderneming

Definiërend

Art. 15i Wet VPB 1969

Stakingsverlies

Antimisbruik

Art. 15j Wet VPB 1969

Voortzetting door verbon- Faciliterend
den lichaam

Art. 17a, lid 1, onderdeel f Wet Antimisbruik
VPB 1969

Antimisbruik

Art. 20, lid 4 Wet VPB 1969

Definiërend

Houdsterverliesregeling

Art. 28, lid 2, onderdeel a Wet Financieringslimiet fbi bij Faciliterend
VPB 1969
belangen in andere lichamen
Art. 28, lid 2, onderdeel c Wet Aandeelhouderseisen fbi
VPB 1969

Antimisbruik

Art. 28, lid 3 Wet VPB 1969

Projectontwikkeling voor
bepaalde kring van lichamen

Definiërend

Art. 28b, lid 2 Wet VPB 1969

Tussenregeling valutaresul- Antimisbruik
taat deelneming

Art. 33 Wet VPB 1969

Waarderingsvoorschrift
immateriële activa bij
overheidsbedrijven

Art. 33b Wet VPB 1969

Omzetting verlieslatende Antimisbruik
vaste inrichting in deelneming

Art. 3.56 Wet IB 2001

Verbondenheid bij fictie

Antimisbruik

Art. 3.57 Wet IB 2001

Verbondenheid bij fictie

Antimisbruik

Antimisbruik
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Art. 3.123a Wet IB 2001

Fictieve kostenaftrek bij
personeelsleningen

Antimisbruik

Art. 10a Wet LB 1964

Loon in geval van toeken- Antimisbruik
ning optierechten

Art. 12a Wet LB 1964

Gebruikelijkloonregeling Antimisbruik

Art. 32d Wet LB 1964

Toepassing pseudo-eindhef- Antimisbruik
fing bij loon van andere
concernvennootschappen

Art. 4, lid 6 t/m 8 Wet BRV
1971

Verkrijging belang in
Antimisbruik
onroerendezaakrechtspersoon

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de aard van de wettelijke regeling
waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt niet bepalend is voor de functie
van dit begrip. Zo is bijvoorbeeld de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet
VPB 1969 een tegemoetkomende regeling, maar vervult het verbondenheidsbegrip juist een antimisbruikfunctie binnen deze regeling.
Het voorgaande overzicht maakt duidelijk dat de regelingen waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt een eigen karakter hebben. Binnen deze regelingen
vervult het verbondenheidsbegrip verschillende functies. Deze constatering
zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip op een normspecifieke wijze moet worden
ingevuld. Bevestiging voor deze veronderstelling zou gevonden kunnen worden
in de toelichting op het verbondenheidsbegrip in art. 4, zevende lid Wet BRV
1971. De wetgever geeft in dit verband aan hoe naar het verbondenheidsbegrip
in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 moet worden gekeken:
“De situatie waarop de vennootschapsbelasting het oog heeft, (...), vereist naar
haar aard een meer langdurige samenwerking waarbij de financiële relatie
tussen de personen en lichamen een belangrijke rol speelt en ook de zeggenschap in het belastingplichtige lichaam meer van belang is.”358

Uit deze opmerking kan worden afgeleid dat de invulling van het verbondenheidsbegrip kan verschillen, afhankelijk van de heffingswet waarin het voorkomt. Ook wordt in enkele regelingen het begrip verbonden vennootschap
gehanteerd in plaats van het begrip verbonden lichaam.359 Dit brengt automatisch met zich mee dat het verbondenheidsbegrip in die regelingen beperkter
moet worden ingevuld.
Naar mijn mening leidt hetgeen hiervoor is geconstateerd echter niet tot de
conclusie dat binnen een heffingswet eveneens een normspecifieke benadering

358. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 3, blz. 17.
359. Zie art. 3.123a Wet IB 2001 en art. 10a en art. 32bd Wet LB 1964.
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moet worden gehanteerd.360 Mijns inziens dient het verbondenheidsbegrip in
ieder geval binnen de vennootschapsbelasting in iedere wettelijke bepaling
steeds op dezelfde wijze te worden ingevuld. Hiervoor kunnen de volgende
argumenten worden aangedragen. Op de eerste plaats kan dit worden afgeleid
uit de keuze van de wetgever om op één plaats in de wet een definitie van het
verbondenheidsbegrip te formuleren, welke definitie blijkens de aanhef van
art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 geldt voor een groot aantal wettelijke bepalingen.
Voorts blijkt dit ook uit de wijze waarop art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 is
geformuleerd, te weten: “(...) voor de toepassing van dit artikel en de artikelen (...) wordt
als verbonden lichaam aangemerkt (...).” Deze formulering, in combinatie met het
hanteren van een cijfermatig criterium van een derde gedeelte, impliceert mijns
inziens eveneens dat voor al deze bepalingen hetzelfde verbondenheidsbegrip
geldt. Het zou, gelet op de keuze van de wetgever en de formulering van art. 10a,
vierde lid Wet VPB 1969, volstrekt onlogisch zijn indien, via een normspecifieke
uitleg van het begrip belang, alsnog een normspecifieke invulling van het verbondenheidsbegrip wordt gehanteerd. Voor deze benadering ontbreken concrete
aanwijzingen. Ook het feit dat het verbondenheidsbegrip binnen de vennootschapsbelasting een definiërende functie vervult, pleit naar mijn mening voor
een uniforme invulling van het begrip belang. Bijvoorbeeld in bepalingen waarin
de wetgever een omschrijving geeft van activiteiten die voor een bepaalde kring
van lichamen worden verricht, zoals de financieringsactiviteiten in art. 20, vierde
lid Wet VPB 1969 of de projectontwikkelingsactiviteiten in art. 28, derde lid Wet
VPB 1969. Het op deze manier gebruiken van een begrip veronderstelt dat het
verbondenheidsbegrip altijd dezelfde invulling kent. Het toekennen van een
definiërende functie aan een begrip staat naar mijn mening haaks op een
normspecifieke invulling van dit begrip.
Rest nog de vraag of voor iedere heffingswet dan wel een eigen normspecifieke
invulling aan het verbondenheidsbegrip moet worden gehanteerd. Ik ben van
mening dat ook deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Op de eerste
plaats zag de hiervoor geciteerde opmerking van de wetgever slechts op het
verschil tussen de Wet BRV 1971 en de Wet VPB 1969. Over de andere heffingswetten waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt heeft de wetgever zich niet
uitgelaten. Daarnaast dient te worden bedacht dat overdrachtsbelasting een
tijdstipbelasting is, hetgeen verklaart waarom de wetgever in dat kader minder
gewicht toekent aan een meer langdurige samenwerking.361 In dat licht bezien
ligt het mijns inziens voor de hand dat de vereiste langdurige samenwerking
voor alle tijdvakbelastingen heeft te gelden. Aangezien er verder geen enkele
aanwijzing is dat de wetgever een normspecifieke invulling per heffingswet
voorstaat, is naar mijn mening de conclusie gerechtvaardigd dat het verbondenheidsbegrip in alle tijdvakbelastingen waarin het voorkomt, te weten de
inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting, op dezelfde wijze moet worden
ingevuld. De invulling van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip geldt derhalve voor iedere heffingswet. Alleen binnen de overdrachts-

360. Dit is slechts anders indien in plaats van het begrip verbonden lichaam het begrip verbonden
vennootschap wordt gehanteerd.
361. Vgl. Marres 2008, blz. 202.
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belasting dient minder gewicht te worden toegekend aan een langdurige
samenwerking en daarmee aan het zeggenschapselement.
5.4

I N V U L L I N G VA N H E T B E G R I P B E L A N G A L S O N D E R D E E L
VA N H E T V E R B O N D E N H E I D S B E G R I P

5.4.1

Algemeen

5.4.1.1 Inleiding
Wanneer we kijken naar het verbondenheidsbegrip dan kan een onderverdeling
worden gemaakt in drie verschillende definities van dit begrip. Verbondenheid
kan zich voordoen indien sprake is van een verbonden lichaam, een verbonden
natuurlijke persoon of een verbonden vennootschap.
5.4.1.2 Verbonden lichaam
Het begrip belang als onderdeel van het begrip verbonden lichaam is opgenomen in art. 3.30a Wet IB 2001, art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 en art. 4, zesde
en zevende lid Wet BRV 1971. Daarnaast is het begrip verbonden lichaam
(zonder nadere omschrijving) opgenomen in art. 12, eerste lid Wet LB 1964.
Voor de toepassing van art. 3.30a Wet IB 2001 wordt een vennootschap waarin
de belastingplichtige of een met de belastingplichtige verbonden persoon een
aanmerkelijk belang heeft (behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk
belang op grond van art. 4.10 of art. 4.11 Wet IB 2001) als een verbonden lichaam
aangemerkt. Aangezien de rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang duidelijk zijn omschreven (zie hoofdstuk
4), zijn ook de rechtsverhoudingen bekend die kunnen leiden tot verbondenheid
in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001.
Via de schakelbepaling van art. 8 Wet VPB 1969 kan art. 3.30a Wet IB 2001 ook
van toepassing zijn op belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting.
Het verschil in wezen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen maakt
echter een afwijkende definitie van het begrip verbonden lichaam noodzakelijk.
Art. 8, lid 6a Wet VPB 1969 bepaalt derhalve dat voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen de definitie van verbonden lichaam zoals opgenomen in
art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969, dient te worden gehanteerd bij de toepassing
van art. 3.30a Wet IB 2001.
In art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 is eveneens het begrip verbonden lichaam
opgenomen. Op basis van deze bepaling wordt als een met de belastingplichtige
verbonden lichaam aangemerkt:
a. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte
belang heeft;
b. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de
belastingplichtige;
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c. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang
heeft in de belastingplichtige362;
d. een lichaam dat met de belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid als bedoeld in de artikelen 15 en 15a Wet VPB 1969, tenzij het de toepassing betreft van artikel 10d Wet VPB 1969.
In de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 is aangegeven dat deze definitie
geldt voor alle daarin genoemde bepalingen.363 Naar mijn mening is dit echter
niet de juiste plaats om een algemene omschrijving van verbonden lichaam op
te nemen, aangezien art. 10a Wet VPB 1969 een zeer specifieke rente-aftrekbeperking betreft die zich richt tegen winstdrainage. Het uitgangspunt dat een
begrip dat op verschillende plaatsen in een wet voorkomt overal dezelfde betekenis zou moeten hebben, komt in het geval van de term verbonden lichaam
expliciet tot uitdrukking in een wettelijke bepaling. Voorts kan erop gewezen
worden dat het begrip verbonden lichaam ook voorkomt in wettelijke bepalingen
die niet in de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 zijn genoemd, maar
waarin expliciet naar deze bepaling wordt terugverwezen.364 Omdat de definitie
geldt voor alle bepalingen waarin het begrip verbonden lichaam voorkomt, heeft
het begrip belang – zoals hiervoor al aangegeven – naar mijn mening in alle
genoemde bepalingen dezelfde betekenis.
Het begrip verbonden lichaam is ook terug te vinden in art. 12a Wet LB 1964 en
in art. 4 Wet BRV 1971. Evenals in de Wet VPB 1969 wordt het begrip belang
gebruikt om verbondenheid te omschrijven. In laatstgenoemde bepaling is een
definitie opgenomen van het begrip verboden lichaam in art. 4, zesde en zevende
lid Wet BRV 1971.
5.4.1.3 Verbonden natuurlijk persoon
In het kader van deze studie is het begrip verbonden natuurlijk persoon slechts
relevant waar het de relatie met een lichaam365 betreft; immers alleen in dat
geval wordt de verbondenheid tussen twee subjecten met de term belang aangeduid.366 Het begrip verbonden natuurlijk persoon wordt in art. 10a, vijfde lid,
onderdeel a Wet VPB 1969 gedefinieerd als een natuurlijk persoon die voor ten
minste een derde gedeelte een belang heeft in de belastingplichtige of in een
met hem verbonden lichaam. Voor de toepassing van de artikelen 13b en 13ba

362. Daarbij wordt een belang dat wordt gehouden door de echtgenoot of een minderjarig kind van
een natuurlijk persoon aan die persoon toegerekend. Met een echtgenoot wordt gelijkgesteld de
ongehuwde meerderjarige die ingevolge artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan
kwalificeren als partner. Onder een kind wordt mede verstaan een kind van een echtgenoot alsmede
een pleegkind.
363. De bepalingen waarom het gaat zijn niet altijd hetzelfde aangezien wijzigingen in de betreffende
bepalingen, de toevoeging van nieuwe bepalingen of het vervallen van bepalingen steeds verwerkt
moeten worden in de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.
364. Zie art. 20a, achtste lid, onderdeel a en b Wet VPB 1969.
365. Zie art. 3.30a, 3.56 en 3.57 Wet IB 2001, art. 10a, vijfde lid Wet VPB 1969 en art. 4, achtste lid Wet
BRV 1971.
366. Het is immers niet mogelijk een belang in een natuurlijk persoon te hebben. Op verbondenheid
tussen natuurlijke personen zoals dat voorkomt in de Wet IB 2001 zal derhalve niet worden
ingegaan.
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Wet VPB 1969 geldt blijkens art. 10a, vijfde lid, onderdeel b Wet VPB 1969 een
ruimere definitie van het begrip verbonden natuurlijk persoon, hetgeen is
ingegeven om onwenselijk gebruik van deze regelingen tegen te gaan.367
In art. 4, achtste lid Wet BRV 1971 wordt het begrip verbonden natuurlijk persoon gedefinieerd als een natuurlijk persoon die, al dan niet tezamen met zijn
echtgenoot en zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede
graad van de zijlinie, voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de
verkrijger of in een met de verkrijger verbonden lichaam, alsmede de echtgenoot van deze persoon en de bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in
de tweede graad van de zijlinie van deze persoon.
5.4.1.4 Verbonden vennootschap
In de Wet LB 1964 komt het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip ook voor art. 10a, zevende lid Wet LB 1964 waar de term ‘verbonden
vennootschap’ is omschreven als:
a. een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige voor ten minste een derde
gedeelte belang heeft;
b. een vennootschap die voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in
de inhoudingsplichtige;
c. een vennootschap waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte
belang heeft, terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte
belang heeft in de inhoudingsplichtige.
5.4.2

Het ontbreken van een wettelijke omschrijving voor het begrip
belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip

Anders dan het geval is bij het begrip aanmerkelijk belang, zijn de rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip niet wettelijk omschreven. Dit geldt voor alle
drie de verbondenheidsbegrippen die in het vorige onderdeel zijn besproken.
Dit heeft tot gevolg dat het volstrekt niet mogelijk is om op basis van de wettekst vast te stellen of en in hoeverre de in hoofdstuk 3 in kaart gebrachte
rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Het
gebruik van het begrip belang zonder een wettelijke omschrijving van dit
begrip brengt in eerste instantie een bepaalde mate van onzekerheid met zich
mee voor zowel belastingplichtigen als de fiscus. Het is derhalve noodzakelijk
om andere bronnen, zoals de parlementaire geschiedenis en de fiscale rechtspraak te raadplegen teneinde te achterhalen of in een concreet geval sprake
is van een kwalificerend belang en daarmee van verbondenheid.

367. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 94-95.
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5.4.3

Het verstrekken van eigen vermogen

5.4.3.1 Aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
In de MvT bij art. 13b, zesde lid (oud) Wet VPB 1969 waarin het verbondenheidsbegrip in eerste instantie terecht kwam, merkte de wetgever het volgende op:368
“Nu gesproken wordt over «belang» gaat het niet alleen om directe maar ook
om indirecte relaties tussen de genoemde lichamen. De voorgestelde regeling
wijkt op een tweetal punten af van de regeling zoals die is neergelegd in artikel
23d, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet VPB, welke regeling thans ook
voor artikel 13, vijfde lid (de huidige regeling voor de liquidatieverliezen), geldt.
In de eerste plaats is, door de keuze van de term «belang», de reikwijdte verruimd
zodat voortaan niet alleen vennootschappen met een in aandelen verdeeld
kapitaal onder de regeling vallen. Daardoor wordt tevens bereikt dat bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet meer uitsluitend het aandeel
in het gestorte kapitaal beslissend is maar dat ook het aandeel in het geplaatste
kapitaal van belang is.”

In het toenmalige art. 23d Wet VPB 1969, de regeling waarnaar de wetgever
verwijst, werd gesproken van het zijn van ‘aandeelhouder’ van ‘het nominaal
gestorte kapitaal’. Hieruit kan derhalve worden afgeleid dat aandelen in vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Gelet op het gebruik van de termen ‘gestort kapitaal’ en
‘geplaatst kapitaal’ heeft de wetgever daarbij vermoedelijk in eerste instantie
het oog gehad op vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, c.q. kapitaalvennootschappen.
De wetgever heeft aangegeven dat onder het begrip belang zowel directe als
indirecte relaties worden begrepen.369 Dit ligt mijns inziens ook voor de hand.
Immers, indien alleen directe relaties als belang zouden kunnen worden aangemerkt, dan zou dit tot gevolg hebben dat materieel gelijke gevallen verschillend
worden behandeld. Indien sprake is van een regeling met een antimisbruikkarakter zou verbondenheid tussen twee subjecten op eenvoudige wijze kunnen
worden ontlopen door het tussenschuiven van een lichaam waardoor het misbruik zich alsnog zou kunnen voordoen. In dat geval zou de doelstelling van de
wettelijke bepaling waarin het verbondenheidsbegrip oorspronkelijk was opgenomen (art. 13b Wet VPB 1969) niet worden bereikt. Ook indien sprake is van
een regeling met een faciliterend karakter is het naar mijn mening niet wenselijk
indien alleen directe relaties tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden.
Indien in een concreet geval sprake is van een indirecte relatie dan zou de faciliteit immers kunnen worden ontzegd, hetgeen mijns inziens niet terecht zou
zijn indien in materiële zin sprake is van een situatie die gelijk is aan de situatie
waarin sprake is van een directe relatie.
Ter illustratie kan het volgende voorbeeld dienen waarin X bv een lening heeft
verstrekt aan D bv. In situatie A is X bv een directe dochter van M bv en in situatie B is X bv een indirecte dochter van M bv.

368. MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
369. NnavV, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 5, blz. 35.
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Situatie B

Situatie A

M bv

M bv
100%
H bv
≥ 5%

≥1/3de
X bv

D bv

Lening

≥ 5%

de

≥1/3

X bv

D bv

Lening

In dit voorbeeld is het naar mijn mening in strijd met de ratio van het verbondenheidsbegrip indien in situatie B geen sprake zou zijn van verbondenheid
tussen X bv en D bv, omdat M bv geen direct gehouden belang in X bv heeft,
terwijl in situatie A wel sprake zou zijn van verbondenheid. Dit zou bijvoorbeeld
betekenen dat de renteaftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969 in situatie
A wel en in situatie B niet van toepassing zou kunnen zijn bij D bv. Ook zou
dit tot gevolg kunnen hebben dat de faciliteit van art. 13, vijfde lid Wet VPB
1969 in situatie B niet in beeld zou komen voor X bv indien de lening een
deelnemerschapslening zou zijn. Een dergelijke formele benadering is mijns
inziens ook niet wenselijk aangezien dit niet past bij de immer toenemende
economische benadering van het belastingrecht370 die inmiddels zelfs is doorgedrongen tot de voorheen altijd als formeel beschouwde Wet BRV 1971.371
De omvang van de gerechtigdheid tot de reserves en de winsten van een lichaam
lijkt, gelet op het feit dat het aandeel in het gestorte dan wel het geplaatste
kapitaal als uitgangspunt moet worden genomen, in beginsel niet relevant te
zijn. Soortaandelen – zoals bijvoorbeeld (cumulatief ) preferente aandelen die
geen of slechts een geringe gerechtigdheid geven tot de reserves en de winsten
van een vennootschap – dienden op basis van de wetsgeschiedenis in beginsel
volledig meegenomen te worden bij de vraag of sprake is van een verbonden

370. Voorbeelden van deze economische benadering zijn het verschijnsel van de economische
eigendom in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting en de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie (bijvoorbeeld van civielrechtelijke leningen). Voor een
bespreking van de rechtspraak waarin deze leerstukken zijn toegepast door de Hoge Raad verwijs
ik naar Hoofdstuk 3.
371. Zie bijvoorbeeld de invoering van de term ‘economische eigendom’ in art. 2, tweede lid Wet
BRV 1971, de invoering van de term ‘belang’ in art. 4 Wet BRV 1971 en de invoering van art. 4,
elfde lid Wet BRV 1971 op basis waarvan een civielrechtelijke verkrijging van aandelen niet
langer vereist is om ingeval van een toenamen van het belang in een onroerendezaakrechtspersoon een belastbaar feit te constateren.
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lichaam.372 Een expliciete bevestiging van deze zienswijze is terug te vinden in
de totstandkomingsgeschiedenis van de inmiddels vervallen faciliteit van art. 15b
Wet VPB 1969 (oud),373 waarin het volgende werd opgemerkt:374
“Voor de bepaling van de verbondenheid (in de zin van art. 10a, vierde lid Wet
VPB 1969, AR) wordt uitgegaan van het belang dat een lichaam in een ander
lichaam heeft. Bij de term ‘belang’ tellen (cumulatief ) preferente aandelen
eveneens mee.”

Deze door de wetgever gegeven uitleg van het begrip belang vormde de aanleiding
om in art. 15b, eerste lid, onderdeel c Wet VPB 1969 (oud) expliciet op te nemen
dat aandelen die bij de ontbinding van het lichaam niet delen in de reserves van
het lichaam, buiten aanmerking te laten.375 Deze aanvullende bepaling met
betrekking tot de invulling van het begrip verbonden lichaam had tot doel te
voorkomen dat op relatief eenvoudige wijze verbondenheid gecreëerd kon
worden, bijvoorbeeld door het nemen van (cumulatief ) preferente aandelen in
een vennootschap, om die manier gebruik te maken van de faciliteit van het
toenmalige art. 15b Wet VPB 1969 (oud).
In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Invoeringswet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ lijkt de wetgever zich echter genuanceerder op te stellen ten aanzien van soortaandelen. Hij merkt in dit verband
namelijk op:
“Bij de aanwezigheid van aandelen waaraan verschillende zeggenschaps- en
vermogens- of winstrechten zijn verbonden, zal een kwantificering moeten
plaatsvinden van de relatieve zeggenschap en de relatieve financiële belangen
in het lichaam, waarbij als uitgangspunt kan worden gehanteerd dat niet meer
dan drie rechtspersonen een kwalificerend belang in hetzelfde lichaam kunnen
houden.”376

Uit deze opmerking kan naar mijn mening worden afgeleid dat thans niet zozeer
het aantal aandelen dat men bezit doorslaggevend is maar veeleer de omvang
van de relatieve zeggenschap en het relatieve financiële belang. De nuancering
die de wetgever hiermee aanbrengt is naar mijn mening begrijpelijk en ook
terecht aangezien de uitleg van het begrip belang in het kader van art. 15b Wet
VPB 1969 (oud) aangegrepen had kunnen worden om verbondenheid te ontlopen
in andere bepalingen met een antimisbruikkarakter zoals art. 10a Wet VPB 1969.
Immers, door het plaatsen van preferente aandelen bij een derde zou verbondenheid op relatief eenvoudige wijze kunnen worden ontlopen. Rentebetalingen

372. Vragen over het meetellen van soortaandelen zijn wel gesteld door leden van de SGP-fractie, zie
Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 6. De wetgever heeft deze vraag niet beantwoord omdat deze
zijn betekenis had verloren aangezien voor de betreffende bepaling een nieuw voorstel was
opgenomen. Zie MvA, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 7.
373. Art. 15b Wet VPB 1969 bood internationaal werkzame concerns sinds 1997 de mogelijkheid om,
op verzoek en onder voorwaarden, een reserve ten laste van de winst te vormen voor specifieke
risico’s die samenhangen met het werkzaam zijn als internationaal concern. Zie MvT, Kamerstukken
II 1995/96, 24 696, nr. 3, blz. 8-9.
374. Zie NvW, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 6, blz. 8-9.
375. Zie NvW, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 6 blz. 2-3 en blz. 8-9.
376. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
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zouden in dat geval niet getroffen kunnen worden door bepalingen als art. 10a
Wet VPB 1969 en het inmiddels vervallen art. 10d Wet VPB 1969 indien een
lening wordt opgenomen van een partij die weliswaar alle gewone aandelen
bezit, doch die als gevolg van het bestaan van preferente aandelen minder dan
een derde gedeelte van het nominaal kapitaal bezit. De lening is dan immers
niet opgenomen van een verbonden lichaam. Gelet op dergelijke vormen van
manipulatie kan ik mij de nuancering van de wetgever goed voorstellen.377 Ik
ben dan ook van mening dat ingeval van soortaandelen juist niet moet worden
aangesloten bij het aandeel in het gestorte of geplaatste kapitaal maar dat een
materiële benadering moet worden gehanteerd.
Het bestaan van een fiscale eenheid staat niet in de weg aan de aanwezigheid
van een belang tussen maatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid.
Dit volgt expliciet uit art. 10a, vierde lid, onderdeel d Wet VPB 1969. Deze
benadering past naar mijn mening goed bij de ratio van het begrip belang
aangezien hiermee wordt voorkomen dat door het bestaan van een fiscale
eenheid geen sprake zou zijn van verbondenheid tussen lichamen die deel
uitmaken van deze fiscale eenheid. Ter illustratie kan worden gewezen op de
uitspraak van Hof Arnhem 28 februari 2000, nr. 97/21212, NTFR 2000/880. In
deze zaak was de buitenlandse deelneming van een fiscale eenheid geliquideerd.
De fiscale eenheid wenste op basis van art. 13d Wet VPB 1969 een liquidatieverlies in aanmerking te nemen. Dit liquidatieverlies kon alleen in aanmerking
worden genomen indien de onderneming van het ontbonden lichaam geheel
was gestaakt, dan wel geheel of gedeeltelijk was voortgezet uitsluitend door
een ander dan de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam. In de
onderhavige zaak was de onderneming overgedragen aan een dochtermaatschappij van de fiscale eenheid. Het geschil draaide derhalve om de vraag of
deze dochtermaatschappij als een verbonden lichaam kon worden aangemerkt.
Destijds bepaalde art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 nog niet expliciet dat een
lichaam dat met de belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid,
als een met deze belastingplichtige verbonden lichaam wordt aangemerkt. Het
Hof oordeelde echter dat:
“onder een 'verbonden lichaam' (...) mede (dient) te worden verstaan een vennootschap die met de belastingplichtige een fiscale eenheid vormt.”

Het bestaan van een fiscale eenheid stond de aanwezigheid van een belang
derhalve niet in de weg.
In dit verband is nog van belang erop te wijzen dat de wetgever in de nota naar
aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging
en flexibilisering bv-recht’378 expliciet aangeeft dat is gekozen voor een open

377. Vgl. Marres 2007 blz. 198, die ook ruimte ziet voor hevige manipulatie door middel van het
gebruik van soortaandelen.
378. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
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norm die door de praktijk379 en de rechtspraak moet worden ingevuld. Deze
benadering past mijns inziens ook bij de opvatting van de wetgever dat het
verbondenheidsbegrip een van de middelen is om uitholling van de belastinggrondslag tegen te gaan.380 Bezien vanuit de ratio van de regelingen waarin het
verbondenheidsbegrip wordt gehanteerd lijkt een consequente toepassing van
een open norm echter niet zonder meer gerechtvaardigd. Het verbondenheidsbegrip heeft namelijk niet in iedere wettelijke regeling waarin het voorkomt
een antimisbruikkarakter. Bij een faciliterende regeling zou een open norm naar
mijn mening veel minder voor de hand liggen. Rekening houdend met de ratio
van iedere wettelijke bepaling zou een normspecifieke invulling van het verbondenheidsbegrip dan ook wenselijk zijn. Zoals gezegd, ontbreekt het echter aan
concrete aanwijzingen dat de wetgever een normspecifieke invulling ook daadwerkelijk heeft beoogd. Daar komt overigens nog bij dat het geven van een verschillende invulling aan dezelfde term ‘belang’ mijns inziens op gespannen voet
staat met het principe van duidelijke terminologie.381
5.4.3.2 Aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
In de hiervoor in paragraaf 5.4.2.3 geciteerde passage uit de MvT is opgemerkt
dat ook aandelen in vennootschappen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal
onder de reikwijdte van het begrip belang kunnen vallen. Uit de uitleg van het
begrip ‘lichaam’ door de wetgever kan eveneens worden afgeleid dat ook aandelen
in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid onder het begrip belang
geschaard kunnen worden. In dit verband heeft de wetgever382 namelijk opgemerkt dat deze term dient:
“als verzamelbegrip voor alle belastingplichtigen van de vennootschapsbelasting.
Deze belastingplichtigen worden opgesomd in artikel 2 en artikel 3 van de wet.
De besloten CV [..] behoort hier niet toe. Ditzelfde geldt in beginsel voor de
vennootschap onder firma. In bepaalde gevallen kan deze echter wel belastingplichtig zijn, bij voorbeeld wanneer een vennootschap onder firma moet worden
aangemerkt als een “andere vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld”. In artikel 10a, tweede lid, dient het begrip lichamen,
evenals in alle andere bepalingen van de wet, te worden opgevat conform hetgeen
hieronder in artikel 1 (van de Wet VPB 1969; AR) wordt verstaan.”

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de term belang ook betrekking kan
hebben op aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals
bijvoorbeeld een open cv.383

379. Wat de wetgever precies bedoelt met ‘de praktijk’ is overigens niet duidelijk. Vermoedelijk doelt
de wetgever dat belastingplichtigen en inspecteurs er in gezamenlijk overleg maar uit moeten
komen of in een concreet geval sprake is van verbondenheid. Op uitvoerend gebied zijn tot op
heden nog geen concrete uitlatingen gekomen die meer licht werpen op de invulling van het
verbondenheidsbegrip door de uitvoerende macht.
380. MvA, Kamerstukken II 1996/97, 24 696, nr. 52b, blz. 5.
381. Zoals geformuleerd door Van der Vlies 1991, blz. 168. Zie ook paragraaf 2.2.6.
382. NnavNV, Kamerstukken II 1996/97, 24 696, nr. 8, blz. 19.
383. Ten aanzien van een open cv kan bovendien worden gewezen worden op het feit dat in art. 2,
derde lid, onderdeel f AWR 1959 is bepaald dat een participatie in een open cv voor fiscale doeleinden als aandeel wordt aangemerkt.
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Het is overigens opmerkelijk dat de wetgever de reikwijdte van het verbondenheidsbegrip beperkt tot belastingplichtige lichamen. Mijns inziens is er geen
reden om een niet-belastingplichtig lichaam, zoals een stichting of vereniging
die geen onderneming drijft of een buitenlands lichaam zonder onderneming
in Nederland, buiten de reikwijdte van het verbondenheidsbegrip te scharen.
Dit strookt niet met de ratio van de wettelijke bepalingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen. Bepalingen met een antimisbruikkarakter
zouden immers op eenvoudige wijze kunnen worden ontlopen indien het
begrip lichaam slechts beperkt zou zijn tot binnenlands belastingplichtige
lichamen. Ook zie ik geen dwingende reden om faciliterende bepalingen buiten
werking te stellen indien sprake is van een belang in een niet-belastingplichtig
lichaam. In de fiscale rechtspraak wordt ook een ruimere uitleg gegeven aan
het verbondenheidsbegrip. In dit verband kan worden gewezen op HR 8 oktober
2004, nr. 39 435, BNB 2005/51 en een uitspraak van Rechtbank ’s-Gravenhage
29 augustus 2008, nr. AWB 07/5543 V-N 2009/7.25. In deze zaken werd geoordeeld
dat ook een stichting, respectievelijk een vereniging als lichaam kan kwalificeren voor de toepassing van het verbondenheidsbegrip ondanks dat deze lichamen alleen belastingplichtig zijn, indien en voor zover zij een onderneming
drijven. De ratio van het verbondenheidsbegrip prevaleert derhalve boven de
uitleg van de wetgever in de parlementaire geschiedenis, naar mijn mening
terecht.
5.4.3.3 Bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening
Aangezien een fonds voor gemene rekening ook onbeperkt belastingplichtig
kan zijn voor de vennootschapsbelasting ondanks dat deze geen rechtspersoonlijkheid bezit, geldt hetgeen hiervoor in paragraaf 5.4.3.2 is besproken naar
mijn mening onverkort voor een fonds voor gemene rekening. Ook in het geval
van een fonds voor gemene rekening verzet de ratio van de regelingen waarin
het verbondenheidsbegrip is opgenomen zich naar mijn mening niet tegen het
aanmerken van een dergelijk fonds als verbonden lichaam.384
Wel dient men zich te realiseren dat bewijzen van deelgerechtigdheid in een
fonds voor gemene rekening niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een
belang als onderdeel van het begrip verbonden vennootschap in de zin van
art. 10a, zevende lid Wet LB 1964.
5.4.3.4 Lidmaatschapsrechten in een coöperatie
Voor een coöperatie geldt in beginsel als uitgangspunt dat deze niet aangemerkt
wordt als een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal.385 Desalniettemin
geldt hetgeen de wetgever heeft opgemerkt ten aanzien het begrip ‘lichaam’
ook voor een coöperatie. Het gaat immers om de lichamen die zijn opgesomd
in art. 2 en art. 3 Wet VPB 1969.

384. Uiteraard alleen indien het belang een omvang heeft van ten minste een derde gedeelte.
385. Zie bijvoorbeeld art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 waarin lidmaatschapsrechten in een coöperatie
separaat zijn opgenomen in de definitie van een deelneming. Zie ook art. 1 Wet DB.
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Wel dient men zich ook in dit geval te realiseren dat lidmaatschapsrechten in
een coöperatie niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang als
onderdeel van het begrip verbonden vennootschap in de zin van art. 10a, zevende
lid Wet LB 1964.
5.4.3.5 Informeel kapitaal
De wetgever is niet expliciet ingegaan op de vraag of informeel kapitaal ook kan
leiden tot de aanwezigheid van een belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip. Aangezien een informele kapitaalstorting een bevoordeling inhoudt van
het lichaam waarin de informele kapitaalstorting wordt gedaan, zal dit voordeel
ook ten goede komen aan eventuele andere aandeelhouders naar rato van hun
formele aandelenbelang. Een informele kapitaalstorting leidt derhalve niet tot
een grotere gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo van het lichaam
en derhalve ook niet tot een verwatering van het financiële belang van andere
aandeelhouders. In het vorige hoofdstuk is in het kader van de aanmerkelijkbelangregeling al geconstateerd dat een informele kapitaalstorting niet leidt tot
een toename van het belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling. Naar
mijn mening kan gelet op het voorgaande dezelfde conclusie worden getrokken
voor het verbondenheidsbegrip. Het feit dat bij het bepalen van de omvang van
een aanmerkelijk belang veel meer wordt aangesloten bij het aantal kwalificerende rechtsfiguren dat men houdt en bij het verbondenheidsbegrip bij de
individuele bijdrage door de houder van een belang (zie paragraaf 5.4.8 hierna),
doet hier mijns inziens niet aan af. Ook de ratio van de regelingen waarin het
verbondenheidsbegrip voorkomt dwingt mijns inziens niet tot een andere conclusie.
5.4.3.6 Leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt
Onder omstandigheden kunnen ook geldleningen die voor fiscale doeleinden
als eigen vermogen worden aangemerkt als belang in aanmerking worden
genomen, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis in het kader van de Wet
uitbreiding fiscale jurisdictie tot het Nederlandse deel van het continentaal
plat.386 De wetgever merkte in dit verband op:
“Ten slotte vragen deze leden of, naast deelname in het kapitaal, ook een
schuldverhouding die zo is samengesteld dat deze gelijkt op deelname in het
kapitaal en deelname in de leiding als criteria gelden voor het verbonden zijn
van lichamen. Bij het bepalen van de omvang van het belang kan naast deelname
in het kapitaal ook een schuldverhouding in aanmerking worden genomen,
indien deze schuldverhouding fiscaalrechtelijk als kapitaal wordt behandeld.”

Voorts werd aangegeven dat ook hybride leningen ex art. 10, eerste lid, onderdeel
d (oud) Wet VPB 1969 meetellen bij de vraag of sprake is van een verbonden
lichaam.387 Dergelijke leningen werden fiscaal echter niet als eigen vermogen
aangemerkt.388 Het lijkt er derhalve op dat de wetgever rechtsverhoudingen als

386. Zie MvA, Kamerstukken II 20 603, 1988/89, nr. 6, blz. 13.
387. Brief Staatssecretaris van Financiën van 11 december 2001, nr. AFP2001/920, V-N 2001/66.2 in het
kader van het Belastingplan 2002 II Economische infrastructuur. Schriftelijke antwoorden op
vragen Eerste Kamer.
388. Vgl. Marres 2007, blz. 173.
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belang heeft willen aanmerken indien de vergoeding voor fiscale doeleinden
als een vergoeding op het verstrekken van eigen vermogen wordt behandeld
en derhalve niet aftrekbaar is. De wetgever kiest bij het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip dus voor een andere benadering dan
bij het aanmerkelijkbelangbegrip. Deze keuze is niet nader toegelicht door de
wetgever, maar kan naar mijn mening worden verklaard door het feit dat het
verbondenheidsbegrip oorspronkelijk werd ingezet ter bestrijding van misbruik
(zie paragraaf 5.3 hiervoor).
Er zijn overigens geen aanknopingspunten om geldleningen waarvan de rentebetalingen niet als een vergoeding voor eigen vermogen worden aanmerkt ook
onder het begrip belang te scharen. Ook in het kader van de Wet BRV 1971
kunnen schuldvorderingen die voor fiscale doeleinden als eigen vermogen
kwalificeren volgens de wetgever als een vorm van verbondenheid worden
aangemerkt,389 hetgeen ook in lijn is met de benadering die de wetgever in de
Wet VPB 1969 voorstaat.
Het aanmerken van leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren als een belang, impliceert dat zeggenschap niet relevant is indien reeds
sprake is van een financieel belang met een omvang van ten minste een derde
gedeelte. De zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van dergelijke leningen
als eigen vermogen brengt immers niet automatisch met zich mee dat de crediteur ook zeggenschap in de debiteur heeft. Het voorgaande lijkt te worden
bevestigd door de Hoge Raad in het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB
2011/156. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad namelijk dat het houden van
certificaten van aandelen leidde tot de aanwezigheid van een belang. Het ontbreken van zeggenschap stond daaraan niet in de weg.
Het voorgaande lijkt overigens op enigszins gespannen voet te staan met de in
paragraaf 5.3.24 aangehaalde opmerking van de wetgever in de toelichting op
het verbondenheidsbegrip in de Wet BRV 1971. De wetgever geeft in dit verband
aan dat het verbondenheidsbegrip in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 naar zijn
aard een meer langdurige samenwerking vereist, waarbij de financiële relatie
tussen de personen en lichamen een belangrijke rol speelt en ook de zeggenschap in het belastingplichtige lichaam meer van belang is.390
De opmerking van de wetgever dat een meer langdurige samenwerking is vereist,
is mijns inziens een cruciale opmerking die niet alleen relevant is ten aanzien
van leningen die in fiscale zin als eigen vermogen kwalificeren. Anders dan
thans het geval is voor de aanmerkelijkbelangregeling, raakt het zeggenschapselement namelijk aan de kern van het verbondenheidsbegrip, in ieder geval
ten aanzien van regelingen waarin het verbondenheidsbegrip een antimisbruikfunctie vervult. Te denken valt bijvoorbeeld aan art. 10a Wet VPB 1969. Deze
bepaling richt zich tegen het uithollen van de Nederlandse belastinggrondslag
door leenverhoudingen binnen concern te creëren waardoor op kunstmatige
wijze een renteaftrek in Nederland ontstaat. Dergelijke constructies brengen

389. Zie NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 6, blz. 23.
390. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 3, blz. 17.
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naar mijn mening met zich mee dat de betrokken partijen niet alleen een
financieel belang hebben bij het uitvoeren van dergelijke constructies, maar ook
de zeggenschap hebben om de constructies te kunnen initiëren. Het voorgaande
heeft mijns inziens ook te gelden voor andere wettelijke regelingen waarin het
verbondenheidsbegrip een antimisbruikfunctie vervult. Immers, het maken van
misbruik binnen concern veronderstelt de aanwezigheid van een motief om
belastingheffing te ontgaan en ik ben van mening dat een bepaalde mate van
zeggenschap is vereist om uitvoering te geven aan het motief. Bezien vanuit de
ratio van de regelingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen om
misbruiksituaties te bestrijden, kan naar mijn mening de vraag worden gesteld
of het noodzakelijk is om leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen
kwalificeren als een belang aan te merken indien de mogelijkheid ontbreekt
om via zeggenschap enige mate van invloed uit te oefenen. Mede gelet op de
hiervoor geciteerde opmerking van de wetgever moet deze vraag mijns inziens
ontkennend worden beantwoord waar het de Wet VPB 1969 betreft.
Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht sinds
1 oktober 2012 is de relevantie van het al dan niet meewegen van zeggenschap
nog belangrijker geworden. Het is thans immers mogelijk om stemrechtloze
aandelen te creëren. Er zouden zich dus situaties kunnen voordoen waarin een
aandeelhouder geen enkele zeggenschap heeft in de vennootschap waarin men
aandelen bezit. In dat geval ontbreekt dus ook de zeggenschap die men zou
verwachten indien een belastingbesparende constructie wordt opgezet.
Concluderend geldt voor leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen
kwalificeren, dat deze naar de mening van de wetgever kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Het feit dat er geen sprake is van zeggenschap
lijkt – mede gezien de fiscale rechtspraak – geen bezwaar. Vanuit financieel
perspectief is dit een logische benadering. Dit staat echter wel haaks op de
opvatting van de wetgever dat in de vennootschapsbelasting samenwerking en
zeggenschap relevante factoren zijn bij de vaststelling of sprake is van verbondenheid. Indien het verbondenheidsbegrip een antimisbruikfunctie vervult, is
het naar mijn mening dan ook niet strikt noodzakelijk om leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren, als een belang aan te merken, aangezien misbruik minder snel zal voorkomen indien de zeggenschap ontbreekt.
Deze benadering zou mijns inziens echter alleen gehanteerd moeten worden in
het kader van tijdvakbelastingen zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Voor de overdrachtsbelasting zou mijns inziens een andere benadering moeten
gelden aangezien het een tijdstip- c.q. transactiebelasting betreft, zodat misbruik
veel eenvoudiger is vorm te geven zonder dat sprake is van een langdurige
samenwerking, dan wel zeggenschap.
5.4.4

Economische eigendom

De vraag of de economische eigendom van aandelen ook kan leiden tot de aanwezigheid van een belang is niet aan de orde gekomen in de parlementaire
geschiedenis. Uit het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 kan naar
mijn mening worden afgeleid dat deze vraag bevestigend moet worden beant-
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woord. In het arrest draaide het geschil onder meer om de vraag of certificaten
van een derde gedeelte van de aandelen kwalificeerden als een belang van ten
minste een derde gedeelte als bedoeld in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969. De
Hoge Raad oordeelde dat de certificaten een belang van ten minste een derde
gedeelte in belanghebbende vertegenwoordigden.391 Hoewel de Hoge Raad niet
expliciet oordeelt dat economische eigendom van aandelen kwalificeert als
een belang, kan deze conclusie mijns inziens wel uit het arrest worden
getrokken.
Voor economische eigendom geldt echter hetzelfde als hiervoor is opgemerkt
terzake van leningen die voor fiscale doeleinden als eigen vermogen kwalificeren, namelijk dat zeggenschap ontbreekt. Van economische eigendom is immers
sprake indien het gehele economische belang bij een ander dan de juridische
eigenaar berust. In het geval van aandelen zal de zeggenschap derhalve in de
regel zijn gescheiden van het economische belang. De economische eigenaar
van de aandelen zal derhalve geen mogelijkheid hebben om invloed uit te
oefenen over de vennootschap waarin de aandelen (in economische zin) worden
gehouden. Het oordeel van de Hoge Raad staat dus op enigszins gespannen
voet met de opvatting van de wetgever dat in de vennootschapsbelasting
samenwerking en zeggenschap relevante factoren zijn bij de vaststelling of
sprake is van verbondenheid.
5.4.5

Deelbelangen

5.4.5.1 Algemeen
Ten aanzien van de vraag of financiële deelbelangen zoals omschreven in
paragraaf 3.2.4 kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang biedt de
parlementaire geschiedenis vrijwel geen aanknopingspunten. Een zeer impliciete aanwijzing zou mogelijk gelezen kunnen worden in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht’ waarin de wetgever het volgende opmerkt:
“Bij de beoordeling of een lichaam een kwalificerend belang heeft in een ander
lichaam in de zin van artikel 10a, vierde lid van de Wet Vpb 1969 zijn zowel
zeggenschap in of over laatstgenoemd lichaam als het financiële belang daarin
relevant. Bij het begrip belang gaat het om een materieel criterium waarvan
de invulling afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Bij
de aanwezigheid van aandelen waaraan verschillende zeggenschaps- en vermogens- of winstrechten zijn verbonden, zal een kwantificering moeten plaatsvinden van de relatieve zeggenschap en de relatieve financiële belangen in het
lichaam, waarbij als uitgangspunt kan worden gehanteerd dat niet meer dan
drie rechtspersonen een kwalificerend belang in hetzelfde lichaam kunnen
houden. Net als bij andere open normen vindt de exacte invulling hiervan
uiteindelijk plaats door de praktijk en jurisprudentie.”392

391. Dit oordeel is ook in lijn met het hiervoor besproken arrest HR 6 maart 1996, nr. 30 870, BNB
1996/164 inzake de aanmerkelijkbelangregeling.
392. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
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Gelet op dit citaat is het niet ondenkbaar dat ook deelbelangen als een financieel
belang kunnen worden aangemerkt. Bovendien geeft de wetgever aan dat het
begrip belang een open norm is. Dit biedt in theorie de ruimte om een deelbelang
onder het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip te scharen.
Hierna zal ik per soort deelbelang ingaan op de vraag of er sprake kan zijn van
een belang
5.4.5.2 Rechten om bestaande aandelen te verwerven
Aangezien het begrip belang een open norm is en een recht om aandelen te
verwerven veelal het risico van opwaartse waardeveranderingen representeert,
zou men een dergelijk recht als een belang kunnen aanmerken gelet op de
hiervoor geciteerde passage. Zoals gezegd ontbreekt echter een expliciet standpunt van de wetgever ten aanzien van deelbelangen en dus ook ten aanzien van
een recht om aandelen te verwerven.
Op basis van de fiscale rechtspraak393 is in de fiscale literatuur geopperd dat het
wellicht mogelijk is om een recht om aandelen te verwerven onder het begrip
belang te scharen, dan wel gelijk te stellen met een aandeel.394 Zo sluit Gooijer395
niet uit dat aan het begrip belang een ruime uitleg moet worden toegekend
zodat bijvoorbeeld ook optierechten op aandelen eronder kunnen vallen. De
stelling dat een ruime uitleg moet worden gehanteerd vindt overigens ook steun
in de opmerking van de wetgever dat sprake is van een open norm. Van Dieren
en Van Lindonk396 signaleren dat de wetgever tijdens de parlementaire behandeling van de wet Werken aan winst een deelneming consequent aanduidt als een
belang. In de hiervoor bedoelde rechtspraak zien zij een aanwijzing dat dergelijke
instrumenten mogelijk kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip. Daarbij onderkennen zij wel de
mogelijkheid dat een onderscheid tussen een belang bij een deelneming en een
belang in een vennootschap bestaat. Daarnaast stelt Heithuis bijvoorbeeld dat
op basis van deze rechtspraak “alle voor aandeelhouders geldende regels (...) van overeenkomstige toepassing [zijn] op optiehouders.”397
Voor de opvattingen van deze auteurs lijkt in eerste instantie inderdaad wat te
zeggen, aangezien de Hoge Raad rechten om aandelen te verwerven heeft
gekwalificeerd als ‘een rechtsbetrekking die overeenkomt met die van aandeelhouder’ en als een ‘opgesplitst belang bij aandelen’. Een gelijkstelling met aandelen brengt dan met zich mee dat een recht om aandelen te verwerven ook als
een belang in de zin van het verbondenheidsbegrip moet worden aangemerkt.
Anders dan voornoemde auteurs ben ik echter van mening dat een recht om
aandelen te verwerven op basis van de betreffende rechtspraak niet gelijkgesteld
wordt met aandelen en ook niet onder het begrip belang kan worden geschaard.

393. Zie o.a. HR 22 november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34 (Falcons-arrest).
394. Een gelijkstelling met een aandeel zou dan automatisch met zich meebrengen dat een recht om
aandelen te verwerven leidt tot de aanwezigheid van een belang.
395. Gooijer 2006, blz. 560 en Van Dieren en Van Lindonk 2006, blz. 457.
396. Van Dieren en Van Lindonk 2006, blz. 457.
397. Heithuis 2003, blz. 1105. Ook Hiemstra 2010 blz. 804 betoogt dat een recht om aandelen te verwerven
gelijkgesteld kan worden met een aandeel.
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Op de eerste plaats is de gelijkstelling met aandelen niet terug te lezen in de
letterlijke bewoordingen van de Hoge Raad.398 Daarnaast komt een gelijkstelling
met aandelen mijns inziens alleen aan de orde, indien sprake zou zijn van een
zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van het recht om aandelen te verwerven. De zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie moet worden onderscheiden van de uitlegging van wettelijke regels in het kader van de toepassing van
de wet waarbij geen zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie plaatsvindt.399
Ik ben van mening dat de hiervoor genoemde kwalificaties niet als een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van een recht om aandelen te verwerven
moeten worden gezien, maar als een kwalificatie die heeft plaatsgevonden in
het kader van de interpretatie van de wet. Kortom, de stelling dat de fiscale
rechtspraak tot gevolg heeft dat een recht om aandelen te verwerven gelijkgesteld kan worden met een aandeel, dan wel kan leiden tot de aanwezigheid
van een belang gaat mijns inziens niet op.
Indien het verbondenheidsbegrip een antimisbruikfunctie vervult, lijkt het
gerechtvaardigd dat een recht om aandelen te verwerven kan leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Deze stelling is verdedigd door bijvoorbeeld
Marres400 en Zuidgeest.401 Zij betogen dat een recht om aandelen te verwerven
als een belang aangemerkt moet worden teneinde misbruik te voorkomen. Het
is inderdaad zo dat manipulatie mogelijk zou zijn indien een recht om bestaande
aandelen te verwerven niet als een belang zou worden aangemerkt.402 Het
toekennen van een recht om aandelen te verwerven kan er in dat geval namelijk
toe leiden dat een deelbelang bij een ander subject terechtkomt, zonder dat
verbondenheid ontstaat. Indien een recht om aandelen te verweven als een
belang zou worden aangemerkt, zou mijns inziens de communicerende-vatenbenadering moeten worden verlaten. Men zou met andere woorden moeten
accepteren dat de optelsom van de direct gehouden belangen meer dan 100
procent zou bedragen. Indien zou worden vastgehouden aan de communicerende-vaten-benadering zou verbondenheid immers op eenvoudige wijze kunnen
worden ontlopen door een recht om aandelen te verwerven toe te kennen aan
een derde. Een ander bezwaar van deze benadering is dat men zich op relatief
eenvoudige wijze toegang zou kunnen verschaffen tot faciliteiten die alleen
openstaan in concernverband, zoals de meetrekregeling van art. 13, vijfde lid
Wet VPB 1969. Bovendien is het lang niet altijd zeker dat het recht zal worden

398. Zie Niekel en De Vries 2013. Verder kan gewezen worden op Van der Geld, die in zijn Hoofdzaken
vennootschapsbelasting, negende druk, 2013 in par. 5.3.4 de arresten van de Hoge Raad zodanig
duidt dat gesproken kan worden van een aandelenoptiehouder als ‘quasi-aandeelhouder’ (en
dus niet als ‘aandeelhouder’).
399. Vgl. Geppaart 1965, blz. 153 die expliciet stelt dat een juiste benadering van het vraagstuk van
fiscale rechtsvinding meebrengt dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen
enerzijds de uitlegging van de rechtsregels en anderzijds de fiscaalrechtelijke kwalificatie van
het feitelijke gebeuren. In het eerste geval zal de rechter onderzoeken hoe de regel moet worden
toegepast (interpretatie van de regel). In het tweede geval kijkt de rechter of het voorliggende
feit onder de regel kan vallen (kwalificatie).
400. Marres 2008, blz. 198.
401. Zuidgeest 2008, blz. 202.
402. De vrees voor manipulaties is voor de wetgever reden geweest om rechten om aandelen te verwerven binnen het bereik van het aanmerkelijkbelangbegrip te brengen. Zie NnaV, Kamerstukken
II 1996/97, 24 671, nr. 7, blz. 60.
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uitgeoefend. Ten slotte ontbreekt ook ingeval van een recht om aandelen te
verwerven de zeggenschap zodat van een langdurige samenwerking geen sprake
kan zijn. Ik ben dan ook van mening dat er onvoldoende zwaarwegende argumenten zijn om een recht om aandelen te verwerven als een belang aan te
merken. Het feit dat rechten om aandelen te verwerven wel meetellen voor de
aanwezigheid van een aanmerkelijk belang brengt mij niet tot een andere conclusie. Het karakter van de aanmerkelijkbelangregeling is namelijk wezenlijk
anders, te weten om alle resultaten die worden behaald met aandelen in een
vennootschap waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, in
het inkomen van de belastingplichtige te betrekken.403 Het verbondenheidsbegrip
creëert echter geen belastingheffing ten aanzien van resultaten die opkomen
uit het belang, maar vormt slechts een voorwaarde voor de toepassing van
bepaalde wettelijke regelingen.
De conclusie moet naar mijn mening dan ook zijn dat bij gebrek aan concrete
aanknopingspunten en (overtuigende) argumenten, een recht om bestaande
aandelen te verwerven niet leidt tot de aanwezigheid van een belang of een al
aanwezig belang vergroot. De ratio van de regelingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen noopt naar mijn mening niet tot een andere conclusie.
5.4.5.3 Rechten om nieuwe aandelen te verwerven
Hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van rechten om bestaande aandelen
te verwerven geldt naar mijn mening onverkort voor rechten om nieuwe aandelen
te verwerven. De Hoge Raad heeft dergelijke rechten gekwalificeerd als ‘(toekomstig) aandeelhouderschap’. Ook voor deze zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van een recht om nieuwe aandelen te verwerven geldt dat dit niet met zich
meebrengt dat een recht om aandelen te verwerven in fiscale zin als een aandeel
moet worden aangemerkt. Bovendien geldt dat ten aanzien van een dergelijk
recht dat de betreffende aandelen nog niet bestaan. Zoals we hebben gezien in
paragraaf 3.2.3.4 heeft de Hoge Raad in HR 15 maart 1995, nr. 29 745, BNB 1995/177
geoordeeld dat het niet mogelijk is om de economische eigendom van nog niet
bestaande aandelen te hebben. Gelet op dit arrest zou het naar mijn mening
niet logisch zijn indien een recht om nieuwe aandelen te verwerven tot de aanwezigheid van een belang leidt.
Ook voor een recht om nieuwe aandelen te verwerven moet de conclusie naar
mijn mening zijn dat dit recht niet leidt tot de aanwezigheid van een belang of
een al aanwezig belang vegroot.
5.4.5.4 Genotsrechten, winstbewijzen en rechten op nabetalingen
Ten aanzien van genotsrechten, winstbewijzen en rechten op nabetalingen geldt
eveneens dat het enige aanknopingspunt in de parlementaire geschiedenis
gevonden kan worden in het citaat waarin de wetgever stelt dat het financiële
belang relevant kan zijn. Of dergelijke rechtsverhoudingen ook kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang, is echter niet expliciet duidelijk gemaakt
door de wetgever. Daarnaast heeft de Hoge Raad vooralsnog geen expliciete uit-

403. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 15 en 16.
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spraak gedaan over de kwalificatie van dergelijke rechtsverhoudingen in het
kader van de invulling van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip. Gelet op hetgeen ik hiervoor reeds heb opgemerkt inzake rechten
om aandelen te verwerven, ben ik van mening dat dergelijke rechtsverhoudingen niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.
5.4.6

Zeggenschap

5.4.6.1 Zeggenschap verbonden aan aandelen
Uit de wetsgeschiedenis bij de introductie van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969
blijkt dat de wetgever de aan aandelen gekoppelde zeggenschap een relevante
factor acht in het kader van de vraag of er sprake is van een belang. In de NnavV
bij het wetsvoorstel fiscale infrastructuur404 wordt namelijk het volgende
opgemerkt:
“De leden van de VVD-fractie vragen of met de term «belang» gedoeld wordt
op financieel belang en niet op stemrecht. Mijn reactie hierop is, dat het woord
belang in het voorgestelde vijfde lid, dezelfde betekenis heeft als in het huidige
artikel 13b, zesde lid. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat
heeft geleid tot het laatstgenoemde artikellid (Kamerstukken II 1986/87, 19 968,
nr. 3, blz. 11) is aangegeven dat door de gehanteerde term «belang» niet alleen
vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal onder de regeling
vallen. Een consequentie daarvan is dat bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet meer uitsluitend het aandeel in het gestorte
kapitaal, maar ook het aandeel in het geplaatste kapitaal een rol speelt. Het
laatste impliceert dat niet alleen het financiële belang doorslaggevend behoeft
te zijn. Het stemrecht wordt immers vooral bepaald door het aandeel in het
geplaatste kapitaal en door de aard van de aandelen, terwijl het financiële
belang vooral wordt bepaald door het aandeel in het gestorte kapitaal.”

Wat opvalt, is dat de wetgever in een eerder stadium van het wetgevingsproces
de termen ‘belang’ en ‘zeggenschap’ als afzonderlijke termen lijkt te
beschouwen. Dit blijkt uit de uitleg van het uitgangspunt dat aan art. 10a Wet
VPB 1969 ten grondslag ligt:405
“Bij verhanging van een in Nederland gevestigd verbonden lichaam binnen
een concern, gaat het in deze context om de situatie dat geen wijziging in het
uiteindelijke belang en de uiteindelijke zeggenschap in dat lichaam optreedt
terwijl met het oog op de verhanging een lening is aangegaan.”

Dit onderscheid kwam destijds ook in de tekst van art. 10a, tweede lid, onderdeel
b Wet VPB 1969 tot uitdrukking zoals dit luidde tot 1 januari 2007. Ook in het
kader van het bezitsvereiste van het fiscale eenheidsregime maakt de wetgever
overigens een onderscheid tussen ‘zeggenschap’ en ‘belang’.406 Ondanks het
feit dat in het fiscale spraakgebruik regelmatig een onderscheid wordt aangebracht tussen deze twee termen, dient aan het door de wetgever aangebrachte
onderscheid tussen belang en zeggenschap slechts beperkte betekenis toe te

404. NnavV, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 5, blz. 35.
405. MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 3, blz. 15.
406. Zie MvA, Kamerstukken II 1987/88, 20 521, nr. 5, blz. 1-2.
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komen in het kader van het verbondenheidsbegrip. De overige, hiervoor reeds
geciteerde, opmerkingen van de wetgever wijzen er mijns inziens immers
overduidelijk op dat de term belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip
volgens de wetgever in beginsel tevens de zeggenschap kan omvatten.
Voorts komt in het kader van het wetsvoorstel Werken aan winst de rol van de
zeggenschap bij de invulling van het begrip belang aan de orde in de MvA.407
Ten aanzien van het voorgestelde art. 12c, vijfde lid Wet VPB 1969 wordt opgemerkt dat:
“(...) het begrip belang zowel het financiële belang bij een rechtspersoon als de
zeggenschap daarin [omvat]. Het financiële belang is meestal belichaamd in een
aandeel in het gestorte kapitaal. Voor de mate van zeggenschap speelt het
stemrecht een belangrijke rol. Het stemrecht kan dus (mede) bepalend zijn voor
de beoordeling van de omvang van het in een rechtspersoon gehouden belang.”

Het voorgaande is door de wetgever nogmaals bevestigd in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht’:408
“Bij de beoordeling of een lichaam een kwalificerend belang heeft in een ander
lichaam in de zin van artikel 10a, vierde lid van de Wet Vpb 1969 zijn zowel
zeggenschap in of over laatstgenoemd lichaam als het financiële belang daarin
relevant.”

Uit de hiervoor geciteerde uitspraken van de wetgever blijkt dat zeggenschap
een relevante factor kan zijn. Zeggenschap wordt daarbij echter steeds in combinatie met financieel belang genoemd. Het is echter niet duidelijk hoe moet
worden omgegaan met de situatie waarin een rechtssubject louter de stemrechten
bezit, bijvoorbeeld omdat deze zijn losgekoppeld van het financiële belang of
omdat er sprake is van winstrechtloze aandelen. Het betreffende rechtssubject
lijkt dan in ieder geval geen financieel belang te hebben bij het maken van
misbruik. De met de misbruikconstructie gerealiseerde voordelen komen hem
immers niet toe. Een ander bezwaar tegen het aanmerken van stemrechten als
een belang is dat het uitnodigt tot het initiëren van verwateringsconstructies.
Te denken valt aan de situatie waarin drie aandeelhouders in een vennootschap
ieder een belang van een derde gedeelte hebben en de juridische eigendom van
één aandeel bij een onafhankelijke partij zouden plaatsen. Indien dit aandeel
leidt tot de aanwezigheid van een belang, zou dit met zich mee kunnen brengen
dat geen van de drie aandeelhouders een kwalificerend belang in de vennootschap
heeft. Het toestaan van een dergelijke verwateringsconstructie past naar mijn
mening niet in de ratio van het verbondenheidsbegrip. Naar mijn mening is de
conclusie gerechtvaardigd dat losgekoppelde stemrechten en winstrechtloze
aandelen niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.

407. MvA, Kamerstukken II 2006/07, 30 572, nr. C, blz. 7.
408. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
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5.4.6.2 Zeggenschap in lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal
De vraag of zeggenschap in een lichaam zonder een in aandelen verdeeld
kapitaal kan leiden tot de aanwezigheid van een belang is aan de orde gekomen
tijdens de parlementaire behandeling van art. 4 Wet BRV 1971. De leden van
de CDA-fractie wijzen op een voorbeeld van de NOB waarin sprake is van een
stichting met een directie bestaande uit vier onafhankelijke personen.409 De
wetgever merkt hierover het volgende op:
“Wanneer de stichting een directie heeft die bestaat uit vier onafhankelijke
personen, zal bij een evenredige stemverhouding in beginsel ieder van de
directieleden een belang van 25% in de stichting hebben. Dat is op zich een te
gering belang om de stichting als een met een van de directieleden verbonden
lichaam te kwalificeren.”410

Uit deze passage kan derhalve worden afgeleid dat de wetgever van mening is
dat de zeggenschap van de directie kan leiden tot een belang in een stichting.
Dit is ook aan de orde geweest in het arrest HR 5 februari 2010, nr. 08/04451,
BNB 2010/148. In dit arrest draaide het geschil om de uitleg van het verbondenheidsbegrip in art. 4, zesde lid tot en met 8 Wet BRV 1971. In het arrest was de
vraag aan de orde of een stichting die 31,15 procent van de aandelen in een
onroerendezaakrechtspersoon had verkregen kon worden aangemerkt als een
met de verkrijgers van de overige aandelen verbonden lichaam.411 De toets of
sprake was van een belang in de stichting kon louter plaatsvinden op basis van
de zeggenschap. De inspecteur was van mening dat hetzij de andere verkrijgers
van de aandelen in het onroerendezaakrechtspersoon, dan wel hun aandeelhouders een belang hadden in de stichting. Daarbij wees de inspecteur op de
scheidsrechtersfunctie die de stichting vervulde alsmede op de borgstelling
door, en het onzakelijk handelen van genoemde aandeelhouders waardoor
sprake was van invloed op het bestuur van de stichting. Hof Arnhem oordeelde
echter onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis:
“Het begrip ‘belang’ (...) heeft een ruime strekking. Bij de vaststelling van verbondenheid van lichamen en personen gaat het niet uitsluitend om de zeggenschap in of over de andere personen, maar ook het financieel belang kan als
zodanig beslissend zijn.”

Vervolgens kwam het Hof tot het oordeel dat de door de inspecteur genoemde
omstandigheden niet kunnen leiden tot een belang in de stichting. Volgens de
Hoge Raad gaf dit oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hoewel
de feiten en omstandigheden in deze specifieke casus geen aanleiding gaven
om de stichting als verbonden lichaam aan te merken, kan in dit arrest naar
mijn mening wel de bevestiging worden gevonden voor de opvatting dat in
beginsel sprake kan zijn van een belang in een stichting indien men een
bepaalde mate van zeggenschap heeft in de stichting.

409. Verslag, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 5, blz. 15.
410. NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 6, blz. 23.
411. Een bevestigend antwoord op deze vraag zou hebben geresulteerd in een belaste verkrijging
van aandelen op grond van art. 4, derde lid, aanhef en onderdeel b, jo. art. 4, zesde lid Wet BRV
1971.
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5.4.7

Vreemd vermogen

Uit de parlementaire geschiedenis kan niet worden afgeleid of vreemd vermogen
in fiscaalrechtelijke zin kan leiden tot de aanwezigheid van een belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip. De opvattingen hierover in de literatuur
lopen nogal uiteen. Zo stelt Niekel412 ten aanzien van kapitaalvennootschappen
dat de term belang slechts ziet op kapitaaldeelnamen en dat leenverhoudingen
buiten beschouwing dienen te blijven.Van Smeden,413 Juch414 en Stadhouders415
zijn minder stellig en zijn van mening dat er nog onduidelijkheid bestaat ten
aanzien van onder andere winstdelende obligatieleningen. Ook De Vries en Sillevis416 sluiten niet uit dat al dan niet achtergestelde leningen en warrantleningen
tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden.
De wetgever heeft geen duidelijkheid verschaft ten aanzien van vreemd vermogen. Zelf ben ik van mening dat leningen in fiscaalrechtelijke zin niet kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang, ook niet indien het winstdelende
leningen betreft. Op de eerste plaats is het financiële belang van een verschaffer
van vreemd vermogen niet vergelijkbaar met het financiële belang dat een verschaffer van eigen vermogen heeft. Voorts ontbreekt in geval van vreemd vermogen de zeggenschap. Gelet op de jurisprudentie hoeft het ontbreken van zeggenschap in beginsel niet in de weg te staan aan de aanwezigheid van een belang.
Deze jurisprudentie is echter gewezen ten aanzien van situaties waarin sprake
was van de verschaffing van eigen vermogen en kan naar mijn mening niet
zonder meer worden doorgetrokken naar de verschaffing van vreemd vermogen.
Ook is niet duidelijk wat de fiscale gevolgen zijn voor de debiteur. Indien de
lening ook bij de debiteur wordt behandeld als eigen vermogen, zou dit tot
gevolg hebben dat de rente niet aftrekbaar is. Dit lijkt me echter geen juiste
benadering aangezien een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie als eigen
vermogen alleen aan de orde kan zijn in drie door de Hoge Raad genoemde
situaties. Indien de lening bij de debiteur voor fiscaalrechtelijke doeleinden als
lening blijft gelden, dan zou dit bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat de
rente op deze lening niet aftrekbaar is omdat de lening afkomstig is van een
lichaam dat door middel van de lening als verbonden met de debiteur wordt
aangemerkt.
Naar mijn mening is dan ook de conclusie gerechtvaardigd dat vreemd vermogen
in fiscaalrechtelijke zin niet zou moeten leiden tot de aanwezigheid van een
belang in de context van het verbondenheidsbegrip.

412.
413.
414.
415.
416.

Niekel 1998, blz. 557
Van Smeden 1987, blz. 985.
Juch 1989, blz. 1488.
Stadhouders 1995, blz. 17.
Zie De Vries en Sillevis, 1997. Wellicht dat hun stellingname (mede) is gebaseerd op de betekenis
die zij aan de factor 'zeggenschap' toekennen bij de vraag of iemand als economisch eigenaar van
aandelen kan worden aangemerkt.
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5.4.8

Het bepalen van de omvang van een belang

5.4.8.1

De grens van een derde gedeelte

Voor de vraag of sprake is van verbondenheid in de zin van art. 10a, vierde lid
Wet VPB 1969 dient het belang een omvang van ten minste een derde gedeelte
te hebben. De keuze voor het hanteren van een grens van een derde gedeelte
werd in eerste instantie niet gemotiveerd door de wetgever. Ten tijde van de
invoering van het verbondenheidsbegrip in de Wet VPB 1969 kende de oude
aanmerkelijkbelangregeling van art. 39 Wet IB 1964 eveneens een ondergrens
van een derde gedeelte. Zoals vermeld in hoofdstuk 4 was de grens van een
derde gedeelte in die bepaling bedoeld om de (veronderstelde) machtspositie
van een dergelijke aandeelhouder tot uitdrukking te brengen.417 De keuze voor
de grens van een derde gedeelte in het verbondenheidsbegrip van het toenmalige art. 13b, zesde lid Wet VPB 1969 was vermoedelijk geïnspireerd op het oude
aanmerkelijkbelangbegrip.418 Zoals ook al aangegeven bij de bespreking van
de aanmerkelijkbelangregeling is de veronderstelde machtspositie naar mijn
mening geen valide argument om voor een grens van een derde gedeelte te
kiezen.
De uitleg van de wetgever ten aanzien van de keuze voor het criterium van een
derde gedeelte (voorkoming van misbruik in het kader van de renteaftrekbeperkingen419) is nogal onbevredigend. Ik verwijs hiervoor naar hetgeen ik
hierover heb opgemerkt in paragraaf 5.3.2.
Ook thans ziet het verbondenheidsbegrip niet alleen op wettelijke bepalingen
waarmee misbruik van renteaftrek wordt tegengegaan. Ten eerste wordt het
verbondenheidsbegrip ook gebruikt om andere misbruiksituaties te bestrijden.
Zo hanteert de wetgever het verbondenheidsbegrip om te voorkomen dat de
regels inzake de afschrijvingsbeperking van art. 3.30a Wet IB 2001 worden
ontgaan. Daarnaast wordt het verbondenheidsbegrip ook gebruikt in wettelijke
bepalingen waarin juist geen misbruik aanwezig wordt geacht. Het is in dat
geval juist de afwezigheid van verbondenheid op basis waarvan misbruik wordt
verondersteld. Zie bijvoorbeeld art. 14, vierde lid Wet VPB 1969 dat bepaalt dat
vervreemding van aandelen in de overdragende of overnemende vennootschap
aan een verbonden lichaam niet leidt tot omkering van de bewijslast in het
kader van de bedrijfsfusiefaciliteit. In dat geval wordt bij de aanwezigheid van
verbondenheid derhalve geen misbruik aangenomen.420 Het is niet zozeer de
cijfermatige grens die het onderscheid tussen wel of geen misbruik bepaalt
maar het doel van de wettelijke regeling die in het concrete geval aan de orde
is.

417.
418.
419.
420.
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Zie Kamerstukken II 1959/60, 5380, nr. 9, blz. 4 r.k.
Vgl. Gooijer 2006, blz. 560.
Advies RvS en Nader Rapport, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 4, blz. 35-36.
Zie ook onderdeel 1 van de brief van de staatssecretaris van Financiën 9 februari 2001, nr.
WDB2001-78 blz. 3 waarin de staatssecretaris aangeeft dat van een besmette vervreemding pas
sprake is indien de rechtspersoon aan wie de aandelen worden vervreemd noch met de splitsende
rechtspersoon, noch met de verkrijgende rechtspersoon is verbonden.
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Voorts wordt het verbondenheidsbegrip gebruikt ter ondersteuning van bepalingen met een facilitaire functie. Men zie bijvoorbeeld de meesleep- en de meetrekregeling van art. 13, vierde lid en vijfde lid Wet VPB 1969. In dit verband kan
ook worden gewezen op art. 28, derde lid Wet VPB 1969 waarin de term verbondenheid door de wetgever wordt gebruikt om aan te geven voor welke lichamen
het een projectontwikkelingsdochter van een fiscale beleggingsinstelling is
toegestaan ontwikkelingsactiviteiten te verrichten.
5.4.8.2 Het gebruik van het begrip belang
Het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip is mijns inziens
bewust gekozen om een grotere mate van flexibiliteit te hebben bij het vaststellen
van de omvang van het belang dat door aandelen wordt vertegenwoordigd. Door
het gebruik van het begrip belang kan ten aanzien van de kwantificering van
een belang in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal een
materiële benadering plaatsvinden. Deze opvatting wordt naar mijn mening
bevestigd door opmerkingen van de wetgever die zijn gemaakt toen het verbondenheidsbegrip inmiddels al een rol vervulde in het kader van de renteaftrekbeperkingen in de Wet VPB 1969.421 In de nota naar aanleiding van het verslag bij
het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’
merkt de staatssecretaris in dit verband namelijk op:
“Het verbondenheidsbegrip van artikel 10a van de Wet Vpb 1969 ziet, kort gezegd,
op een ‘belang’ van éénderde of meer in een ander lichaam. Bij de beoordeling
of een lichaam een kwalificerend belang heeft in een ander lichaam in de zin
van artikel 10a, vierde lid van de Wet Vpb 1969 zijn zowel zeggenschap in of
over laatstgenoemd lichaam als het financiële belang daarin relevant. Bij het
begrip belang gaat het om een materieel criterium waarvan de invulling afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval. Bij de aanwezigheid
van aandelen waaraan verschillende zeggenschaps- en vermogens- of
winstrechten zijn verbonden, zal een kwantificering moeten plaatsvinden van
de relatieve zeggenschap en de relatieve financiële belangen in het lichaam,
waarbij als uitgangspunt kan worden gehanteerd dat niet meer dan drie
rechtspersonen een kwalificerend belang in hetzelfde lichaam kunnen houden.
Net als bij andere open normen vindt de exacte invulling hiervan uiteindelijk
plaats door de praktijk en jurisprudentie.”422

In dit citaat komen de eerder door de wetgever genoemde doelstellingen tot
uitdrukking, waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop de omvang van het
belang moet worden bepaald in geval van aandelen. De staatssecretaris geeft in
dit citaat expliciet aan dat de optelsom van de (naar ik aanneem) direct gehouden
belangen niet meer dan 100 procent kan zijn. Mijns inziens stelt de wetgever
zich met deze benadering overigens wel erg gemakzuchtig op. Indien de wetgever
een open norm introduceert en de invulling aan de rechterlijke macht wil
overlaten, dan heeft hij op zijn minst de taak om concretere richtlijnen te formuleren waar de rechterlijke macht mee uit de voeten kan. Daaraan ontbreekt
het echter bij het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip.

421. Bij Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 651 is het verbondenheidsbegrip namelijk opgenomen
in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.
422. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
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5.4.8.3 De onderlinge positie van de houders van een belang
In het kader van het verbondenheidsbegrip is de onderlinge positie van de
houders van het belang mijns inziens wel relevant. De wetgever lijkt er bewust
voor te hebben gekozen om niet uit te gaan van het totale vermogen van een
lichaam, verdeeld over alle deelnemers naar rato van het relatieve belang in
het vermogen dat wordt vertegenwoordigd door het aantal rechtsobjecten dat
zij bezitten. De wetgever stelt immers dat:
“[b]ij het bepalen van de omvang van het belang (...) naast deelname in het
kapitaal ook een schuldverhouding in aanmerking [kan] worden genomen,
indien deze schuldverhouding fiscaalrechtelijk als kapitaal wordt behandeld.”423

Uit deze opmerking volgt naar mijn mening dat de individuele bijdrage van de
houders van het belang in een lichaam in aanmerking dient te worden genomen
bij het bepalen van de omvang van het belang. De totale bijdrage van de houders
van het belang in een lichaam wordt derhalve niet per definitie verdeeld over
alle houders naar rato van het aantal rechtsobjecten dat zij bezitten.424
5.4.8.4 Samenwerking tussen niet-verbonden lichamen
Tot 1 juli 2008 was in het slot van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 een specifieke
bepaling opgenomen voor een samenwerkende groep van niet-verbonden
lichamen. Deze lichamen konden op verzoek aangemerkt worden als verbonden
waarbij de inspecteur op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking
besliste. Achtergrond van deze bepaling was de toepassing van het regime voor
concernfinancieringsmaatschappijen van art. 15b Wet VPB 1969 (oud). Overigens
gold de verbondenheid in dat geval ook voor andere bepalingen waarin het
verbondenheidsbegrip was opgenomen. Bij de afschaffing van dat regime per
1 december 2005 is de bepaling voor een samenwerkende groep van niet-verbonden lichamen echter niet komen te vervallen. Pas nadat het wetsvoorstel
'Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten'425 is aangenomen is het slot van deze bepaling alsnog komen te vervallen. Thans is het
niet meer mogelijk om op verzoek als verbonden te worden aangemerkt.
Hoewel de wetgever in eerste instantie niet de mogelijkheid wilde bieden om
in geval van een spiegelbeeldsituatie verbonden lichamen op verzoek als nietverbonden aan te merken426 is een dergelijke tegemoetkoming wel opgenomen
in het Besluit van 15 december 1997, nr. DB97/4084M, BNB 1998/122. In dit besluit
werd goedgekeurd dat verbonden lichamen die deel uitmaken van een zelfstandig opererend onderdeel van een concern uitsluitend voor de toepassing van
art. 15b Wet VPB 1969 (oud) als niet-verbonden worden aangemerkt met de
lichamen die deel uitmaken van een ander zelfstandig onderdeel van het concern.

423. Zie MvA, Kamerstukken II 20 603, 1988/89, nr. 6, blz. 13.
424. Indien een aandeelhouder bijvoorbeeld 90 van de 100 aandelen bezit, kan zijn belang minder
dan 90 procent bedragen indien de houder van de resterende 10 aandelen bijvoorbeeld een
lening heeft verstekt die fiscaal als eigen vermogen wordt aangemerkt.
425. Kamerstukken II 2007-2008, 31 404, nr. 2.
426. MvA, Kamerstukken II 1996/97, br. 52b, blz. 5.
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In het kader van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de
Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht heeft de wetgever
echter aangegeven dat onder omstandigheden het standpunt wordt ingenomen
dat ook bij een groep samenwerkende aandeelhouders, bij elk van die aandeelhouders sprake kan zijn van een kwalificerend belang.427 Naar mijn mening
ontbreekt echter een wettelijke basis om niet-verbonden lichamen toch als verbonden aan te merken indien er sprake is van een bepaalde mate van samenwerking. De wetgever heeft bewust voor een open norm gekozen die door de praktijk
moet worden ingevuld. De invulling van het verbondenheidsbegrip aan de hand
van het begrip belang gaat mijns inziens niet zover, dat alsnog sprake kan zijn
van een belang als uit de wettekst volgt dat geen sprake is van een kwalificerend
belang.428
5.4.8.5

Kwantificering in geval van aandelen

5.4.8.5.1 Algemeen
Zoals eerder reeds aangegeven had de invoering van het begrip belang niet als
doel om bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal andere
rechtsfiguren dan aandelen onder het begrip belang te scharen. Bij het vaststellen
van de omvang van het aandeelhouderschap kan door het gebruik van het begrip
belang een materiële benadering plaatsvinden.
Het bepalen van de omvang van een belang in een kapitaalvennootschap dient
in beginsel te geschieden aan de hand van het aandeel in het kapitaal van de
vennootschap. Afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval kan
het gestorte kapitaal of het geplaatste kapitaal fungeren als noemer en daarmee
ook als teller, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis.429 In beginsel wordt aansluiting
gezocht bij het aandeel in het gestorte kapitaal, maar indien noodzakelijk dient
voor het bepalen van de omvang van een belang aansluiting te worden gezocht
bij het aandeel in het geplaatste kapitaal. Naar mijn mening heeft de wetgever
met deze opmerking willen voorkomen dat belastingplichtigen verbondenheid
zouden kunnen ontlopen door niet het volledige bedrag op de aandelen vol te
storten.430 De wetgever wenst derhalve in beginsel aan te sluiten bij het aantal
aandelen dat men bezit. Indien aansluiting wordt gezocht bij het aandeel in het
geplaatste kapitaal in plaats van bij het aandeel in het gestorte kapitaal, dient
dit voor alle aandeelhouders te gelden. Zou men dit niet doen, dan bestaat de
mogelijkheid dat de optelsom van de direct gehouden belangen meer dan 100
procent bedraagt, hetgeen zoals ik in paragraaf 3.3.1.2 heb aangegeven niet
wenselijk is.

427. MvA, Kamerstukken I 2011/12, nr. C, blz. 5-6.
428. Ik wijs in dit verband op HR 14 juni 2013, nr. 11/04538, BNB 2013/177 inzake het compartimenteringsvraagstuk. Uit dit arrest leid ik af dat de Hoge Raad niet snel bereid is om een leerstuk toe
te passen indien een wettelijke basis daarvoor ontbreekt, ook al is de wetgever daar wel van uitgegaan. Zie in dit verband ook onderdeel 14 van de noot van De Vries onder dit arrest.
429. MvT, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 3, blz. 11.
430. In de aanmerkelijkbelangregeling geldt het geplaatste kapitaal als uitgangspunt op basis van
art. 4.6 Wet IB 2001.
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De door de wetgever geformuleerde uitgangspunten zijn ook terug te zien in
een uitspraak van Hof Arnhem 17 juni 1998, nr. 96/1455, V-N 1998/57.14. In deze
zaak was sprake van een belastingplichtige die 32 procent van de aandelen in
een andere vennootschap (X-3 S.à.r.l.) bezat. Het Hof stelde ten aanzien van de
uitleg van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip in
het oude art. 13b, zesde lid Wet VPB 1969:
“6.5. Aangenomen moet worden dat de wetgever met de term "belang", gelet
op het anti-ontgaanskarakter van genoemd artikel 13b, een materieel criterium
heeft geïntroduceerd ter vervanging van de formele, cijfermatige eis van
gerechtigdheid in het aandelenkapitaal. Het verweer van de inspecteur dat
zijn akkoordverklaring louter betrekking heeft op de cijfermatige deelname
van 32% door belanghebbende in X-3 S.à.r.l. mist daarom betekenis (...).
6.6. Het vorenstaande voert tot het oordeel dat voor het subsidiaire standpunt
van de inspecteur, dat materieel sprake is van een verbonden lichaam, geen
ruimte meer is. De inspecteur heeft immers niet gesteld, laat staan aannemelijk
gemaakt dat de deelname in het kapitaal van X-3 S.à.r.l. door de andere twee
genoemde aandeelhouders reële betekenis mist bijvoorbeeld doordat zij louter
als stroman zouden fungeren.
(...) Belanghebbende verdedigt terecht dat noch de historische, noch enige vorm
van wetsuitleg aan haar stelling [dat er geen sprake was van een verbonden
lichaam, AR] in de weg staat.”

Hof Arnhem lijkt bij zijn beoordeling of sprake is van een belang van een derde
gedeelte de verdeling van het totale materiële belang in een vennootschap over
de diverse belanghebbenden mee te wegen. Indien aan het belang van de andere
aandeelhouders reële betekenis zou moeten worden ontzegd,431 zou het voor
het bepalen van de omvang van het door de aandelen vertegenwoordigde belang
nodig kunnen zijn om af te wijken van het criterium van de formele gerechtigdheid tot het aandelenkapitaal. Hof Arnhem baseert zijn aanname op het
anti-ontgaanskarakter van de regeling waarin het begrip verbonden lichaam
is opgenomen. Een expliciete uitlating van de wetgever dat louter om die reden
de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal niet relevant zou kunnen zijn ontbreekt echter in de wetsgeschiedenis.432
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is het onder omstandigheden mogelijk om
kapitaal te verschaffen aan een stichting op een zodanige wijze dat de functie,
de ratio en het karakter van een kapitaalstorting op aandelen wordt benaderd.433
Het bepalen van de omvang van een stichting kan onder omstandigheden
derhalve ook plaatsvinden op basis van de omvang van het verschafte kapitaal,
of met andere woorden op basis van het financiële belang.
5.4.8.5.2 Kwantificering in geval van soortaandelen
In beginsel moet bij het bepalen van de omvang van het belang rekening worden
gehouden met de rechten die aan de aandelen zijn gekoppeld. Dit brengt met
431. Bijvoorbeeld indien de andere aandeelhouders als een stroman zouden fungeren.
432. Anders Ligthart en Plat 2003, blz. 516 die onder verwijzing naar de rechterlijke uitspraak van
Hof Arnhem constateren dat de wetgever afscheid heeft genomen van de formele, cijfermatige
eis van gerechtigdheid in het aandelenkapitaal. Deze constatering vindt mijns inziens geen
steun in de destijds voorhanden zijnde wetsgeschiedenis.
433. Zie Hendriks 2004, blz. 180 e.v.
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zich mee dat in geval van soortaandelen moet worden gekeken naar het materiële
belang dat de verschillende soorten aandelen vertegenwoordigen. Ten tijde van
de invoering van het verbondenheidsbegrip was het overigens niet meteen duidelijk dat deze benadering moest worden gehanteerd. In de eerste jaren na de
invoering van het verbondenheidsbegrip in de Wet VPB 1969 is in de fiscale
literatuur diverse malen de vraag opgeworpen hoe het begrip belang moet
worden ingevuld. Daarbij is ook de vraag gesteld of en in hoeverre rekening
moet worden gehouden met afwijkende aandeelhoudersrechten, bijvoorbeeld
indien sprake is van prioriteits- of soortaandelen.434 Ook tijdens invoering van
het verbondenheidsbegrip in de Wet VPB 1969 werd de vraag opgeworpen over
het meetellen van soortaandelen door de leden van de SGP-fractie, doch deze
vraag is uiteindelijk nooit beantwoord door de wetgever.435 Ook in zijn antwoord
op vragen van de VVD-fractie ten aanzien van het begrip belang tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel 24 696 sluit de wetgever opnieuw aan bij het
aandeel in het gestorte dan wel geplaatste kapitaal. Tot voor kort was de enige
expliciete opmerking van de wetgever ten aanzien van soortaandelen terug te
vinden in de parlementaire behandeling436 in het kader van hetzelfde wetsvoorstel
24 696. Ten aanzien van het inmiddels vervallen art. 15b Wet VPB 1969 (oud)
merkte de wetgever het volgende op:
“Voor de bepaling van de verbondenheid (in de zin van art. 10 vierde lid Wet
VPB 1969, AR) wordt uitgegaan van het belang dat een lichaam in een ander
lichaam heeft. Bij de term ‘belang’ tellen (cumulatief ) preferente aandelen
eveneens mee.”

Dit antwoord leek te suggereren dat bij het bepalen van de omvang van het
belang alleen het aantal aandelen dat men bezit relevant is en niet de rechten
die aan de aandelen zijn verbonden. In het kader van het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ komt de wetgever terug
van dit standpunt wanneer hij opmerkt dat in geval van verschillende zeggenschaps- en vermogens- of winstrechten kwantificering moet plaatsvinden van
de relatieve zeggenschap en financiële belangen.437
De wetgever lijkt zich derhalve pas in een later stadium te hebben gerealiseerd
dat het volledig meetellen van alle soorten aandelen kan leiden tot misbruik.
De koerswijziging van de wetgever kan mijns inziens goed worden verklaard,
gelet op het feit dat men de uitleg van het begrip belang in het kader van art. 15b
Wet VPB 1969 (oud) had kunnen aangrijpen om verbondenheid te ontlopen in
andere bepalingen met een antimisbruikkarakter. Door het plaatsen van preferente aandelen bij een derde zou op relatief eenvoudige wijze verbondenheid
kunnen worden ontlopen. Het is naar mijn mening niet wenselijk dat men de
werking van antimisbruikbepalingen op een dusdanig eenvoudige manier zou
kunnen frustreren.
434. Zie voor een overzicht van deze literatuur Niekel 1998, blz. 557.
435. Zie voor de gestelde vragen Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 6. Volgens de wetgever had vraag
van de leden van de SGP-fractie zijn betekenis verloren aangezien voor de betreffende bepaling
een nieuw voorstel was opgenomen. Zie Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 7.
436. Zie NvW, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 6, blz. 8-9.
437. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.

Belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip

181

De wetgever komt in een later stadium ook terug op zijn opmerking dat niet
meer dan drie rechtspersonen een kwalificerend belang in hetzelfde lichaam
kunnen houden (zie het citaat in paragraaf 5.4.8.2 hiervoor). In een ander verband merkt hij namelijk op dat de optelsom van (naar ik aanneem direct
gehouden) belangen boven de 100 procent kan uitkomen indien de zeggenschap
afwijkt van het financiële belang. Hij baseert zich hiervoor op het hierna te
bespreken arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 waaruit de wetgever
afleidt dat niet kan worden uitgesloten dat meer dan drie personen een kwalificerend (direct gehouden) belang hebben.438 Zoals ik hierna nader zal toelichten,
kan dit standpunt echter niet zonder meer worden afgeleid uit het betreffende
arrest.439
De kwantificering in geval van soortaandelen is in twee rechterlijke uitspraken
aan de orde geweest. In Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N
2008/34.16 werd ook in geval van verschillende soorten aandelen aansluiting
gezocht bij het aandeel in het gestorte kapitaal. In de betreffende zaak was
sprake van een vennootschap met twee aandeelhouders. Eén aandeelhouder,
D bv, bezat louter preferente aandelen die 93,02 procent van het aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigden. De overige 6,97 procent440
van het aandelenkapitaal, bestaande uit alle gewone aandelen, was in handen
van de andere aandeelhouder, C bv. Uit de feiten bleek voorts dat de houder
van de gewone aandelen de feitelijke zeggenschap over de vennootschap had,
ondanks dat de houder van de preferente aandelen tevens de meerderheid van
de stemrechten bezat. Dit kwam ook expliciet tot uitdrukking in de uitspraak
van de rechtbank bij de beoordeling of art. 10d Wet VPB 1969 van toepassing
was. De rechtbank oordeelde echter als volgt:
“Wel dient er sprake te zijn van een verbonden lichaam in de zin van artikel
10a, vierde lid, van de Wet VPB 1969. Daar is in casu sprake van nu 93,02% van
het gestorte kapitaal in eiseres in eigendom is van D B.V. De omstandigheid
dat het preferente aandelen betreft en C B.V. de gewone aandelen bezit doet
daaraan niet af.”

De rechtbank hanteert in deze uitspraak een strikt formele benadering en
beschouwt het aandeel in het gestorte kapitaal van doorslaggevend belang bij
de beoordeling of sprake is van een verbonden lichaam. Indien de lijn van de
redenering van de rechtbank wordt doorgetrokken, kan de houder van de
gewone aandelen (C bv) geen belang van ten minste een derde gedeelte hebben
gehouden. Op basis van de communicerende-vaten-benadering zou het belang
van C bv een omvang van slechts 6,97 procent hebben.441 Mijns inziens zou
ingeval van aandelen met verschillende economische rechten rekening
gehouden moeten worden met het daadwerkelijke materiële belang.442 In de
438. MvA, Kamerstukken I 2011/12, 31 058 en 32 426, nr. C, blz. 5-6.
439. Zie ook Rozendal 2011, blz. 855.
440. In de uitspraak wordt steeds gesproken over 6,97 procent maar strikt genomen had een correcte
afronding moeten leiden tot een percentage van 6,98 procent op basis van een bedrag van € 1.362
aan gewone aandelen ten opzichte van het totale gestort kapitaal van € 19.513.
441. Aannemende dat het totale belang in X bv volledig in handen was van beide aandeelhouders C
bv en D bv.
442. Zie ook Rozendal 2008-1, blz. 357 e.v.
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onderhavige zaak zou een benadering zoals thans in art. 4, derde lid Wet BRV
1971 wordt gehanteerd, meer voor de hand hebben gelegen op grond waarvan
aandelen die slechts recht geven op een vaste vergoeding over het ter beschikking
gestelde kapitaal géén belang vertegenwoordigen.443 De formele behandeling
die de rechtbank hanteert is naar mijn mening niet wenselijk, gelet op de ratio
van de wettelijke regelingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen.
Dit geldt mijns inziens met name voor de wettelijke regelingen met een antimisbruikkarakter. Derhalve verdient een materiële benadering mijns inziens de
voorkeur bij de bepaling van de omvang van het belang, waarbij van geval tot
geval zal moeten worden beoordeeld hoe groot de omvang precies is.
In HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 was de vraag aan de orde of bij de
bepaling van de omvang van het belang zowel het financiële belang als de zeggenschap een omvang van ten minste een derde gedeelte dient te hebben, of dat
het voldoende is als dit voor slechts een van deze elementen geldt. In geschil
was de uitleg van het verbondenheidsbegrip van art. 10a, vierde lid, onderdeel
c Wet VPB 1969. De feiten in deze casus waren als volgt.
D nv hield alle aandelen in belanghebbende, X bv en in E nv. Het aandelenkapitaal
van D nv was in bezit van vier natuurlijke personen en als volgt verdeeld:
Aandeelhouder

Aandelen

Stemrechten

H

41 procent

25 procent

A (vader)

25 procent

25 procent

F

17 procent

25 procent

G

17 procent

25 procent

Totaal

100 procent

100 procent

D nv verkocht de aandelen in belanghebbende aan de personal holdings van H,
F en G en de aandelen in belanghebbende werden gecertificeerd door oprichting
van een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door A en zijn echtgenote.
De personal holdings van H, F en G bezaten ieder een derde van de certificaten.
Vervolgens werden de aandelen E nv door D nv verkocht aan belanghebbende
tegen schuldigerkenning en werd E nv opgenomen in de fiscale eenheid met D
nv. Dit leidde tot de volgende situatie:

443. MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 43.
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H

41%
(25% stemrechten)

D nv

PH H
Certificaten van
aandelen X bv

1/3de
Stak

Aandelen
Lening

X bv

E nv

De renteaftrek in verband met de door belanghebbende schuldig gebleven
koopsom voor de verwerving van de deelneming van D nv, werd door de
inspecteur niet toegestaan op grond van het toenmalige art. 15ad Wet VPB 1969
(oud). Anders dan belanghebbende, meende de inspecteur dat sprake was van
een schuld aan een verbonden lichaam in de zin van art. 10a, vierde lid,
onderdeel c Wet VPB 1969.
Het geschil draaide derhalve om de volgende twee rechtsvragen:
1. Is er sprake van een belang van ten minste een derde gedeelte in een lichaam
met een in aandelen verdeeld kapitaal indien zeggenschap in het lichaam
volledig ontbreekt?
2. Is er sprake van een belang van ten minste een derde gedeelte in een lichaam
met een in aandelen verdeeld kapitaal indien de zeggenschap minder dan
een derde gedeelte bedraagt?
Belanghebbende beriep zich onder meer op de wetsgeschiedenis waarin de
wetgever had aangegeven dat niet uitsluitend het aandeel in het gestorte
kapitaal, maar ook het aandeel in het geplaatste kapitaal een rol speelt.
De Hoge Raad oordeelde als volgt:
“3.3.1 (...) Anders dan het middel in wezen betoogt kan aan deze wetsgeschiedenis niet een argument worden ontleend dat een direct of indirect aandeel
van ten minste een derde in het gestorte kapitaal – vertegenwoordigend een
derde gedeelte van het financiële belang – anders dan voorheen niet tot verbondenheid leidt indien niet ook ten minste een derde van de stemrechten
wordt gehouden.
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3.3.2. Het hiervoor in 3.3.1 overwogene brengt mee dat de Rechtbank terecht
heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval, waarin vaststaat dat H ten minste
(middellijk) een derde gedeelte van de (certificaten van) aandelen in zowel
belanghebbende als D N.V. hield, sprake is van een verbonden lichaam als bedoeld
in artikel 10a, vierde lid, van de Wet.”

De Hoge Raad beantwoordt beide rechtsvragen derhalve bevestigend. De mate
van zeggenschap in een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal lijkt
derhalve niet relevant te zijn bij het bepalen van de omvang van een belang in
een dergelijk lichaam.
444

In de wetsgeschiedenis geeft de wetgever aan dat niet alleen het financiële
belang doorslaggevend hoeft te zijn aangezien:
“bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet meer uitsluitend
het aandeel in het gestorte kapitaal, maar ook het aandeel in het geplaatste
kapitaal een rol speelt.”

Op basis van de civielrechtelijke hoofdregel445 komt ieder aandeel ten minste
één stem toe zodat het aandeel in het geplaatste kapitaal normaliter de omvang
van het stemrecht bepaalt.
De Hoge Raad kent echter geen gewicht toe aan het stemrecht indien sprake is
van één soort aandelen en reeds op basis van het aantal aandelen dat men bezit
sprake is van een belang van ten minste een derde. Het lijkt erop alsof de
grootheid met de grootste omvang (gestort dan wel geplaatst kapitaal) bepalend
is voor het bepalen van de omvang van een belang in de zin van art. 10a, vierde
lid Wet VPB 1969. Indien we deze benadering toepassen op de aandeelhouders
van D nv dan zou het totale belang in D nv meer dan 100 procent bedragen
aangezien vanuit de aandeelhouders bezien de individuele belangen als volgt
zijn:
Aandeelhouder

Belang

Uitgangspunt

H

41 procent

Aandelenbezit

A (vader)

25 procent

Aandelenbezit en stemrechten

F

25 procent

Stemrechten

G

25 procent

Stemrechten

Totaal

116 procent

Ik ben echter van mening dat het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156
niet leidt tot deze gevolgtrekking. In het arrest wordt namelijk niet expliciet
afstand genomen van het uitgangspunt dat het bezit van de aandelen in beginsel
leidend is bij het bepalen van de omvang van het belang als bedoeld in art. 10a,

444. Zie Nnavv, Kamerstukken II 1995/96, 24 696, nr. 5, blz. 35.
445. In art. 2:201, eerste lid en art. 2:92, eerste lid BW is bepaald dat aan alle aandelen in verhouding
tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen zijn verbonden.
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vierde lid Wet VPB 1969. Aangezien de Hoge Raad zijn oordeel kon beperken
tot de belangen die H hield in D nv en in belanghebbende, kon de Hoge Raad
het zich permitteren om geen uitspraak te doen over de omvang van de
belangen van de overige aandeelhouders.446 Of de omvang van een belang ook
een derde kan bedragen indien men niet ten minste een derde van de aandelen
bezit is thans nog onduidelijk.
Om te voorkomen dat de optelsom van de individuele belangen meer dan 100
procent bedraagt447 sluit ik me aan bij de benadering die door Marres wordt
bepleit. Hij stelt dat stemrechten alleen in aanmerking genomen zouden
moeten worden voor zover daar een financieel belang448 mee gepaard gaat. In
dat geval wordt immers gewaarborgd dat het totale belang nooit meer dan 100
procent kan bedragen.
Ik ben overigens van mening dat gezien de ratio van de wettelijke regeling die
in de onderhavige zaak aan de orde was, het oordeel van de Hoge Raad niet
juist is.449 De betreffende wettelijke regeling was immers een antimisbruikbepaling. Van misbruik kan naar mijn mening alleen sprake zijn indien men niet
alleen een financieel belang heeft bij het beoogde belastingvoordeel, maar ook
de zeggenschap heeft om het veronderstelde misbruik te initiëren.
5.4.8.6

Kwantificering in geval van aandelen in vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid
De omvang van het belang in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid,
zoals bijvoorbeeld een cv, kan op twee manieren worden bepaald. Enerzijds
kan worden aangesloten bij het aandeel in het vennootschapsvermogen, zoals
bijvoorbeeld ook het geval is in de aanmerkelijkbelangregeling. Het is echter
ook mogelijk om aan te sluiten bij de omvang van het door de vennootschap
behaalde voordeel, hetgeen plaatsvindt bij het beoordelen of sprake is van een
deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969. Voor het bepalen
van de omvang van het belang in de zin van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969
is echter niet duidelijk welke benadering moet worden gevolgd. Gezien de
opmerkingen van de wetgever in het kader van het bepalen van de omvang
van een belang in een kapitaalvennootschap ligt het in beginsel niet voor de
hand om aan te sluiten bij het aandeel in het vennootschapsvermogen. Nadeel
van deze benadering is immers dat het een commanditaire vennoot in een cv
in beginsel vrijstaat om gelden op te nemen van de kapitaalrekening. Het
aandeel in het vennootschapsvermogen zegt derhalve niet alles over de mate

446. Zie ook Rozendal 2011-1, blz. 855.
447. Hetgeen mijns inziens onwenselijk is zoals ik in paragraaf 3.3.1.2 heb betoogd.
448. Marres gebruikt overigens de term ‘economische betekenis’, zie Marres 2003, blz. 199. Deze
term acht ik echter te ruim. Ook aan een geldlening zou men immers economische betekenis
kunnen toekennen.
449. In deze zaak was overigens niet duidelijk of de familierelatie tussen H en de bestuurder van de
stichting wellicht ten grondslag heeft gelegen aan het initiëren van de structuur. In dat geval
zou het oordeel van de Hoge Raad naar mijn mening wel terecht zijn geweest.
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waarin wordt deelgenomen in de onderneming.450 Gelet op de benadering in
geval van soortaandelen zoals voorgestaan door de wetgever en de ratio van het
verbondenheidsbegrip, dient naar mijn mening de voorkeur uit te gaan naar het
aansluiten bij de omvang van het door de vennootschap behaalde voordeel.
Immers, zoals hiervoor in paragraaf 5.4.8.5.2 is beschreven, ligt de nadruk bij
soortaandelen eveneens op de gerechtigdheid tot het door de vennootschap
behaalde voordeel en niet op het aandeel in het vennootschapsvermogen.
Het voorgaande is in geval van een cv overigens slechts relevant voor het belang
dat een commanditaire vennoot houdt. Voor de toepassing van de Wet VPB 1969
kan een beherend vennoot immers geen belang hebben in een cv, aangezien de
cv voor dat deel als transparant wordt beschouwd.451 Deze benadering kan tevens
gevolgen hebben voor het belang dat de cv bezit in een ander lichaam. Uit HR
7 juli 1982, nr. 20 655, BNB 1982/268 zou afgeleid kunnen worden dat het belang
dat een open cv bezit moet worden verminderd naar rato van de gerechtigdheid
van de beherend vennoot tot de winst.452
5.4.8.7

Kwantificering in geval van bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening
De wetgever heeft geen aanwijzingen gegeven hoe het belang in een open fonds
voor gemene rekening moet worden bepaald. Uit de totstandkomingsgeschiedenis
van de Wet VPB 1969 kan worden afgeleid dat de wetgever van mening is dat de
band tussen de houder van een bewijs van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening van gelijke aard is als de verhouding tussen een aandeelhouder
en een naamloze vennootschap.453 Het ligt naar mijn mening derhalve voor de
hand om evenals het geval is voor de deelnemingsvrijstelling, aansluiting te
zoeken bij het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid.
5.4.8.8 Kwantificering in geval van lidmaatschapsrechten in een coöperatie
Zoals in hoofdstuk 4 bij de bespreking van de aanmerkelijkbelangregeling reeds
is aangegeven, is een coöperatie niet verplicht de leden te laten delen in de winst
of het vermogen bij liquidatie maar kunnen de leden wel de macht hebben om
de gerechtigdheid tot de winst of het vermogen alsnog te creëren door een statutenwijziging. De toelichting op het begrip belang geeft geen aanwijzingen ten
aanzien van de wijze waarop de omvang van het belang in een coöperatie moet
worden bepaald. Wanneer slechts zou worden aangesloten bij de gerechtigdheid
tot de winst of het vermogen zou derhalve op eenvoudige wijze de aanwezigheid
van een belang in een coöperatie kunnen worden ontlopen. Gezien de ratio van

450. Voor de wetgever was dit nadeel om voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling aan te
sluiten bij de gerechtigdheid tot het door de open cv behaalde voordeel. Zie MvA, Kamerstukken I
2005/06, 30 572, nr. C, blz. 8-10.
451. Zie art. 9, eerste lid, onderdeel e Wet VPB 1969.
452. Zie ook Van Nus (NDFR-commentaar bij art. 9, eerste lid, onderdeel e Wet VPB 1969).
453. Zie Nadere MvA, Kamerstukken II 1968/69, 6000, nr. 22, blz. 32 waarin de wetgever ingaat op de
vraag of registerparticipaties gelijk te stellen zijn met bewijzen van deelgerechtigdheid. De wetgever maakt de vergelijking met de rechtsbetrekking tussen een aandeelhouder en de vennootschap
die ook op twee manieren kan worden belichaamd, namelijk door middel van een aandeelbewijs
en door middel van een inschrijving in een aandelenregister. In beide gevallen is dan sprake van
een aandeel.

Belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip

187

het verbondenheidsbegrip zou mijns inziens ook sprake moeten zijn van een
kwalificerend belang in een coöperatie indien sprake is van de gerechtigdheid
om ten minste een derde gedeelte van de stemmen uit te brengen in de algemene vergadering van een coöperatie. Een dergelijke benadering wordt ook
gehanteerd in art. 4.6, onderdeel d Wet IB 2001.
5.4.8.9

Kwantificering in geval van leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen
worden aangemerkt
Volgens de wetgever kan “[b]ij het bepalen van de omvang van het belang (...) naast
deelname in het kapitaal ook een schuldverhouding in aanmerking worden genomen, indien
deze schuldverhouding fiscaalrechtelijk als kapitaal wordt behandeld.”454
Deze opmerking lijkt te impliceren dat een dergelijke schuldverhouding deel
uitmaakt van de noemer van de kwantificeringsbreuk. De omvang van het
belang van de crediteur zal worden bepaald door in de teller en de noemer van
de breuk het bedrag van de geldlening op te nemen. Voor de overige aandeelhouders betekent dit dat de noemer van hun breuk ook zal worden vergroot
met als gevolg dat hun belang zal verwateren, hetgeen ook past binnen een
communicerende-vaten-benadering. Zoals ik in paragraaf 3.3.1.2 heb aangegeven
is deze benadering wenselijk indien de wetgever de aanwezigheid van een
kwalificerend belang koppelt aan een percentage of een breuk. De hiervoor
beschreven wijze van kwantificeren in geval leningen die fiscaalrechtelijk als
eigen vermogen worden aangemerkt is mijns inziens dan ook conform doel
en strekking van de wet.
5.4.8.10 Kwantificering in geval van zeggenschap
In het kader van het verbondenheidsbegrip in art. 4 Wet BRV 1971 wordt
expliciet ingegaan op de invloed van zeggenschap bij het bepalen van de omvang
van het belang:
“De leden van de CDA-fractie vragen hoe zo’n materieel direct of indirect belang
gekwantificeerd kan worden. Die kwantificering zal moeten plaatsvinden aan
de hand van de omvang van de relatieve zeggenschap en de relatieve financiële
belangen in het andere lichaam, waaronder mede kan worden verstaan het
aandeel in de opbrengsten uit activa van het lichaam.”455

Op basis van deze opmerking kan echter niet worden afgeleid of het ontbreken
van zeggenschap aan de aanwezigheid van verbondenheid in de weg kan staan.
De wetgever is blijkbaar van mening dat zowel financieel belang als zeggenschap
relevant zijn maar het is niet duidelijk in hoeverre zeggenschap meetelt.
In dit verband is het bepalen van de omvang van het belang in een stichting
expliciet aan de orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling. De leden
van de CDA-fractie wijzen op een voorbeeld van de NOB waarin sprake is van

454. Zie MvA, Kamerstukken II 1988/89, 20 603, nr. 6, blz. 13.
455. NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 6, blz. 23.
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een stichting met een directie bestaande uit vier onafhankelijke personen.456 De
wetgever stelt dat de omvang van het belang als volgt moet worden bepaald:
“Wanneer de stichting een directie heeft die bestaat uit vier onafhankelijke
personen, zal bij een evenredige stemverhouding in beginsel ieder van de
directieleden een belang van 25% in de stichting hebben. Dat is op zich een te
gering belang om de stichting als een met een van de directieleden verbonden
lichaam te kwalificeren.”457

De wetsgeschiedenis biedt overigens geen expliciete aanwijzingen dat ook
financiële belangen in een stichting meegenomen moeten worden bij de bepaling
van de omvang van het belang in een stichting. Dit neemt naar mijn mening
overigens niet weg dat wel degelijk sprake kan zijn van een financieel belang
in een stichting, zoals ik hiervoor reeds heb aangegeven. Daarnaast kan men in
dit verband denken aan de situatie waarin een lening is verstrekt die fiscaal als
eigen vermogen kwalificeert. Het ligt naar mijn mening dan ook voor de hand
dat van de aanwezigheid van een belang in een stichting ook kan worden
gesproken indien sprake is van een financieel belang.
5.5

S A M E N VAT T I N G E N C O N C L U S I E

In dit hoofdstuk is onderzocht of en in hoeverre de rechtsverhoudingen bekend
zijn die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van het
verbondenheidsbegrip. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het duidelijk is hoe
de omvang van een belang in een concreet geval moet worden bepaald. In dit
verband zijn ook de doelstellingen van de wetgever met het verbondenheidsbegrip in kaart gebracht.
Ik kom tot de volgende conclusies ten aanzien van het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip:
1. Het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip dient in alle
tijdvakbelastingen waarin het voorkomt op dezelfde wijze te worden ingevuld.
Er is derhalve géén sprake van een normspecifiek begrip. Alleen in het kader
van de overdrachtsbelasting geldt een enigszins afwijkende invulling, aangezien aan het zeggenschapselement minder gewicht dient te worden toegekend.
2. Van de volgende rechtsverhoudingen kan op basis van een wetshistorische
interpretatie en op basis van de rechtspraak worden geconcludeerd dat deze
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van het verbondenheidsbegrip:
a. aandelen in lichamen met rechtspersoonlijkheid;
b. aandelen in lichamen zonder rechtspersoonlijkheid;
c. bewijzen van deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening;
d. lidmaatschapsrechten in een coöperatie of een vereniging;
e. economische eigendom van de hiervoor genoemde rechtsfiguren;
f. leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt;

456. Verslag, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 5, blz. 15.
457. NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 6, blz. 23.
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g. rechtsverhoudingen die zeggenschap vertegenwoordigen in lichamen
zonder een in aandeel verdeeld kapitaal, zoals stichtingen en verenigingen.
Ten aanzien van andere rechtsverhoudingen, zoals financiële deelbelangen
(niet zijnde economische eigendom) of leningen, kan niet worden vastgesteld
of deze leiden tot de aanwezigheid van een belang, zodat op dat gebied
sprake is van onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid werkt mijns inziens op
een onevenredige wijze uit in het nadeel van belastingplichtigen.
3. De gebrekkige wijze waarop in kwalitatief opzicht invulling is gegeven aan
het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip bevordert
geenszins de rechtszekerheid. Daarnaast is het op basis van zowel een
grammaticale en wetssystematische interpretatie als de fiscale rechtspraak
niet zonder meer duidelijk hoe de omvang van een belang moet worden
bepaald. Wel duidelijk is dat ingeval van aandelen het ontbreken van zeggenschapsrechten niet relevant is bij het bepalen van de omvang van een
belang, indien het financiële belang ten minste een derde gedeelte bedraagt.
De rechtspraak waarin aan bepaalde rechtsverhoudingen een kwalificatie
is gegeven, is voor een deel van invloed op het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip, getuige het feit dat leningen die fiscaal als
eigen vermogen worden aangemerkt kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang. Hoe groot deze invloed is kan echter ook niet met zekerheid
worden vastgesteld.
4. De uitvoerbaarheid van de regelingen waarin het begrip belang is opgenomen, is naar mijn mening onvoldoende voor zover men in een concreet
geval moet vaststellen of sprake is van verbondenheid. Zowel de belastingdienst als belastingplichtigen worden met een gebrekkige uitvoerbaarheid
geconfronteerd. Grondige bestudering van de toelichting op het verbondenheidsbegrip is immers noodzakelijk om de invulling van dit begrip te kunnen
achterhalen. Deze toelichting moet bovendien op verschillende plaatsen
worden teruggezocht en in sommige gevallen betreft het de toelichting op
wettelijke regelingen die inmiddels vervallen zijn. Deze ontoegankelijkheid
komt de uitvoerbaarheid niet ten goede.
5. Gelet op de doelstellingen van de wetgever met het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip lijkt de conclusie gerechtvaardigd
dat het begrip belang tot op zekere hoogte wel doeltreffend is, in ieder geval
voor wat betreft de wens om een materiële benadering te kunnen hanteren.
De bewuste keuze voor een open norm zal immers in veel gevallen de
mogelijkheid bieden om deze materiële benadering te volgen. Hierdoor
kunnen andere lichamen dan vennootschappen met een in aandelen verdeeld
kapitaal onder het verbondenheidsbegrip vallen. Dit is met name van belang
voor de bepalingen waarin het verbondenheidsbegrip een antimisbruikkarakter heeft. Voorkomen moet immers worden dat de bestrijding van misbruik niet effectief is doordat verbondenheid op eenvoudige wijze kan
worden ontlopen. Voor wat betreft het bepalen van de omvang van een door
aandelen vertegenwoordigd belang dient naar mijn mening een kanttekening
te worden geplaatst bij de doeltreffendheid. Het is inderdaad zo dat het
gebruik van een open norm de ruimte biedt om de omvang op materiële
wijze te bepalen aan de hand van de relatieve zeggenschap en het relatieve
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financiële belang. Richtlijnen om de exacte omvang in een concreet geval te
bepalen ontbreken echter, zodat ook de doeltreffendheid in de praktische
uitwerking aanzienlijk minder is. De doelstelling van de wetgever om de
invulling van het begrip belang over te laten aan de praktijk en de rechtspraak,
is (nog) niet bereikt, gelet op het beperkt aantal rechterlijke uitspraken en
de voortdurende onzekerheid ten aanzien van het verbondenheidsbegrip.458
6. Het verbondenheidsbegrip is niet proportioneel. Gelet op de concerngedachte
die ten grondslag ligt aan het verbondenheidsbegrip en de ratio van de wettelijke bepalingen waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt, is het naar mijn
mening ten onrechte dat bij het ontbreken van zeggenschap toch sprake kan
zijn van een kwalificerend belang. Rechtsverhoudingen die niet gepaard gaan
met zeggenschap die men al dan niet tezamen met verbonden lichamen of
verbonden natuurlijke personen bezit, zouden niet moeten leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Daarnaast is sprake van overkill in de uitvoeringssfeer. Het gebruik van het begrip belang, zonder het geven van een
concrete omschrijving of concrete richtlijnen, leidt tot overkill. Deze overkill
manifesteert zich in de mogelijkheid dat een rechtsverhouding als kwalificerend belang wordt aangemerkt in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar is. Te denken valt aan rechtsverhoudingen die volgens de wetgever
tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden zonder dat sprake is van
zeggenschap. Daarnaast is het niet wenselijk dat de fiscus een dermate grote
vrijheid heeft om het begrip belang in het nadeel van belastingplichtigen uit
te leggen, dat belastingplichtigen zich gedwongen zien zich tot de rechter te
wenden om duidelijkheid te krijgen en deze niet altijd krijgen. In zoverre
voldoet het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip niet
aan het proportionaliteitsvereiste.

458. Vgl. bijvoorbeeld het beduidend grotere aantal rechtspraken over het begrip goed koopmansgebruik
waarvan de wetgever de invulling eveneens heeft overgelaten aan de praktijk. Zie voor een overzicht
van deze uitspraken het Jurisprudentieregister in Lubbers 2012.
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6.

Kwalitatieve invulling van het zelfstandige begrip
belang

6.1

INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk is om de in paragraaf 2.3.5 geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden ten aanzien van het zelfstandige begrip belang.
Onderzocht wordt in welke bepalingen de wetgever zich bedient van het begrip
‘belang’ en in hoeverre duidelijk is welke rechtsverhoudingen leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Daarnaast zal in dit hoofdstuk worden onderzocht
in hoeverre het duidelijk is hoe de omvang van een belang in een concreet geval
moet worden bepaald. In beide gevallen zal de relevante rechtspraak inzake de
invulling van het verbondenheidsbegrip worden meegenomen. Tevens zal waar
mogelijk antwoord worden gegeven op de vraag of de doelstellingen van de
wetgever met het begrip belang zijn gerealiseerd.
Aangezien sprake is van een ‘mer à boire’ van bepalingen waarin het zelfstandige
begrip belang voorkomt, zal ik in dit hoofdstuk omwille van de leesbaarheid
een indeling hanteren die afwijkt van de indeling in de vorige twee hoofdstukken.
De indeling in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 is namelijk mede gebaseerd op het
feit dat het daarin behandelde begrip belang geen zelfstandig begrip betreft,
maar een onderdeel vormt van een breder begrip waarvan de definitie op één
centrale plaats in de fiscale wetgeving is opgenomen. In dit hoofdstuk staat het
begrip belang centraal, dat door zijn zelfstandige karakter per definitie normspecifiek is en derhalve per wettelijke bepaling waarin het voorkomt, op zijn
eigen merites moet worden beoordeeld. Dit rechtvaardigt dan ook dat een
enigszins afwijkende indeling wordt gehanteerd, waarbij de onderzoeksresultaten
ten aanzien van de invulling van het begrip belang per wettelijke bepaling
afzonderlijk zullen worden gepresenteerd. Gelet op het voorgaande zal reeds in
dit hoofdstuk per wettelijke bepaling een beoordeling van het begrip belang
plaatsvinden aan de hand van het gehanteerde toetsingskader.459
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 wordt eerst korte historische schets gegeven van het zelfstandige begrip belang. Daarna maak ik in
paragraaf 6.3 enkele algemene opmerkingen over het zelfstandige begrip belang.
Vervolgens geef ik per wettelijke bepaling weer hoe het begrip belang ingevuld
zou moeten worden en hoe de omvang van het belang kan worden bepaald. In
dit verband zal ook de ratio van iedere wettelijke bepaling kort worden besproken. Omwille van het overzicht is voor iedere wettelijke bepaling die wordt
besproken een aparte paragraaf ingeruimd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

459. Hiermee loop ik derhalve enigszins vooruit op hoofdstuk 8.
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een samenvatting en een overzicht van de belangrijkste conclusies in paragraaf
6.22.
6.2

KORT HISTORISCH OVERZICHT VAN HET ZELFSTANDIGE
BEGRIP BELANG

Bij de invoering van de Wet VPB 1969460 werd het zelfstandige begrip belang
opgenomen in het toenmalige art. 28, onderdelen c en d Wet VPB 1969. In deze
bepalingen waren de eisen opgenomen die werden gesteld aan de aandeelhouders van een fiscale beleggingsinstelling. In afwijking van de oorspronkelijke
voorgestelde tekst,461 waarin nog werd gesproken van “regelen (...) ten aanzien van
binnen het Rijk wonende of gevestigde houders van aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid in beleggingsinstellingen”, werd bij de Vierde Nota van Wijziging462 de
term belang ingevoerd ter vervanging van de term ‘aandelen en bewijzen van
deelgerechtigdheid’.
In het Wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling 1987463 werd naast het
verbondenheidsbegrip ook het zelfstandige begrip belang in meerdere wettelijke
bepalingen in de Wet VPB 1969 opgenomen. In de jaren daarna wordt het begrip
belang bij diverse gelegenheden opgenomen in nieuwe of bestaande wettelijke
bepalingen, met name in de Wet VPB 1969. In de meeste gevallen vond de
invoering van het begrip geruisloos plaats.464 Dit is anders ten aanzien van
wettelijke bepalingen waarin het begrip belang een zeer prominente rol
inneemt, zoals art. 10a Wet VPB 1969 en art. 20a Wet VPB 1969. In sommige
gevallen verdwijnt het begrip belang met het vervallen van wettelijke bepalingen. Te denken valt aan het vervallen van art. 13c Wet VPB 1969 per 1 januari
2012 in verband met de invoering van de objectvrijstelling.
Met ingang van 1 januari 2008 is ook het begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971
opgenomen als vervanging van de term ‘nominaal gestort kapitaal’.465
6.3

ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN INZAKE HET
Z E L F S TA N D I G E B E G R I P B E L A N G

In de wetteksten waarin het begrip belang als zelfstandig begrip wordt gehanteerd blijft een expliciete invulling van de inhoud van het begrip belang in de
meeste gevallen achterwege, zoals dit ook het geval is bij het begrip verbonden
lichaam.466 De consequentie is dat op basis van een grammaticale en wetssyste460. Wet van 8 oktober 1969, houdende vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting
1942 door een nieuwe wettelijke regeling (Wet op de vennootschapsbelasting 1969) gepubliceerd
in Stb. 1969, 445.
461. Tweede NvW, Kamerstukken II 1967/68, 6000, nr. 17, blz.3, r.k.
462. Vierde NvW, Kamerstukken II 1968/69, 6000, nr. 26, blz. 2, l.k..
463. Wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling 1987, Kamerstukken II 1986/87, 19 968, nr. 2.
464. Zie bijvoorbeeld het begrip belang in art. 14c (ingevoerd in 2001), art. 10c (ingevoerd in 2002),
art. 15ab (ingevoerd in 2003) en art. 23c (ingevoerd in 2007) Wet VPB 1969. In de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen wordt niet ingegaan op de invulling van het begrip belang.
465. Wet van 20 december 2007, Stb. 2007, 563.
466. Uit de tekst van art. 14c, zesde lid Wet VPB 1969 kan wel expliciet worden opgemaakt dat het
gaat om een aandeelhoudersbelang.
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matische interpretatiemethode slechts in een aantal gevallen in kaart kan worden
gebracht welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een
belang in het concrete geval.
Daarnaast is het zo dat de kwantificering van het zelfstandige begrip belang per
regeling of groep van regelingen verschilt. Afhankelijk van de wettelijke bepaling
kunnen verschillende grootheden fungeren als noemer en daarmee ook als teller
van de breuk. In een aantal bepalingen is er geen ondergrens gesteld aan het
vereiste belang.467 In andere bepalingen vindt kwantificering van het belang
plaats door het expliciet opnemen van een percentage of een breuk of door het
gebruik van een niet nader gedefinieerd begrip waaraan in het fiscale spraakgebruik een percentage wordt gekoppeld. Zie bijvoorbeeld het begrip ‘in belangrijke
mate’ in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 waarmee ten minste 30 procent wordt
bedoeld.468 In dit verband kunnen de volgende ondergrenzen worden onderscheiden:
– 5 procent (art. 13, tiende lid, veertiende lid en zestiende lid, art. 13b, vijfde
lid, art. 13ba, twaalfde lid, art. 13c, vierde lid en art. 23c, vierde lid Wet VPB
1969);
– 7 procent (art. 4, derde lid, onderdeel a Wet BRV 1971);
– 25 procent (art. 13a, eerste lid en art. 28, tweede lid, onderdeel c, onder 1 en
onderdeel e Wet VPB 1969);
– 30 procent (in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969);
– een derde gedeelte (art. 3.46 Wet IB 2001, art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 en
art. 4, derde lid, onderdeel a en b Wet BRV 1971);
– 95 procent (art. 15ab, eerste lid en art. 15ad, eerste lid Wet VPB 1969).
6.4

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 3 . 2 9 A W E T I B 2 0 0 1

6.4.1

Doel en strekking

In art. 3.29a Wet IB 2001 is een waarderingsvoorschrift opgenomen voor belangen
die worden gehouden in een vrijgestelde beleggingsinstelling zoals bedoeld in
art. 6a Wet VPB 1969. Dit waarderingsvoorschrift vormt een inbreuk op art. 3.25
Wet IB 2001 waarin is bepaald dat de bepaling van de jaarwinst plaatsvindt op
grond van goed koopmansgebruik. Op grond van art. 3.29a Wet IB 2001 moet
een belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling jaarlijks worden gesteld op
de waarde in het economische verkeer.469 De achtergrond van deze bepaling is
dat de wetgever uitstel van winstneming op basis van het voorzichtigheidsbeginsel niet wenselijk acht, aangezien de resultaten behaald door een vrijgestelde
beleggingsinstelling onbelast zijn en de participaties op ieder gewenst moment

467. Zie art. 3.29a, art. 3.92b Wet IB 2001 en de artikelen 10, eerste lid, onderdeel h, 13c, tweede lid,
14c Wet VPB 1969, art. 11a Wet DB 1965, art. 35c, vijfde lid, aanhef SW 1956 en art. 32d, eerste lid,
onderdeel b Wet LB 1964.
468. Zie MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 3, blz. 56. Vgl. tevens Van Huijgevoort 2010, blz.
2553 voor een overzicht van de kwantificering van fiscaal gebruikte begrippen.
469. Overigens geldt dit voorschrift via de schakelbepaling van art. 8 Wet VPB 1969 ook voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting.
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kunnen worden vervreemd vanwege het open-end karakter van de vrijgestelde
beleggingsinstelling.470
Om te voorkomen dat het waarderingsvoorschrift wordt ontlopen door een
vennootschap tussen te schuiven, bepaalt art. 3.29a, tweede lid Wet IB 2001 dat
belangen in vennootschappen waarvan de bezittingen in enigszins belangrijke
mate471 bestaan uit belangen in vrijgestelde beleggingsinstellingen eveneens
moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Deze
bepaling beoogt te voorkomen dat belastingplichtigen indirect in vrijgestelde
beleggingsinstellingen gaan beleggen om zodoende aan het waarderingsvoorschrift van art. 3.29a Wet IB 2001 te ontkomen.
6.4.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Aangezien een vrijgestelde beleggingsinstelling op grond van art. 6a Wet VPB
1969 de rechtsvorm heeft van een nv472 of een fonds voor gemene rekening,
dan wel een daarmee naar aard en inrichting vergelijkbaar buitenlands lichaam,
kunnen aandelen in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en lidmaatschapsrechten in een coöperatie per definitie niet leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 3.29a, eerste lid Wet IB 2001. Genoemde
rechtsverhoudingen kunnen naar mijn mening wel leiden tot de aanwezigheid
van een belang in de zin van art. 3.29a, tweede lid Wet IB 2001. Aangezien
lichamen die worden tussengeschoven ook de rechtsvorm kunnen hebben van
een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of een coöperatie, kunnen
aandelen, respectievelijk lidmaatschapsrechten in deze lichamen ook onder
het begrip belang als bedoeld in art. 3.29a, tweede lid Wet IB 2001 worden
geschaard. Binnen art. 3.29a Wet IB 2001 wordt derhalve een normspecifieke
benadering gehanteerd ten aanzien van het begrip belang.
Gelet op de karakteristieken van een vrijgestelde beleggingsinstelling, mag
mijns inziens worden verondersteld dat andere vormen van het verstrekken
van fiscaal eigen vermogen, zoals bijvoorbeeld een deelnemerschapslening,
geen belang in de zin van art. 3.29a Wet IB 2001 vormen. Hoewel het regime
van de vrijgestelde beleggingsinstelling, anders dan bij de fiscale beleggingsinstelling geen aandeelhouderseisen kent, dient er sprake te zijn van collectiviteit
(met andere woorden meer dan één aandeelhouder of deelnemer) en dienen
de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid op verzoek van de deelnemers
ten laste van de activa van de instelling direct of indirect te worden ingekocht
of terugbetaald.473 Deze vereisten hebben naar hun aard alleen betrekking op
deze rechtsfiguren. Gelet op de koppeling met art. 6a Wet VPB 1969, alsmede
de ratio van het waarderingsvoorschrift, ligt het naar mijn mening dan ook

470. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 533, nr. 3, blz. 12.
471. Tien procent met een marge tussen tien en vijftien procent voor plotselinge koersfluctuaties.
Zie NnavV Kamerstukken II 2005/06, 30 533, nr. 7, blz. 11.
472. Zie ook MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 533, nr. 3, blz. 12 waarin de wetgever expliciet spreekt
van aandeelhouders in een vrijgestelde beleggingsinstelling.
473. Zie art. 6a, eerste lid Wet VPB 1969.
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voor de hand dat het begrip belang in art. 3.29a Wet IB 2001 alleen ziet op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid. Informeel kapitaal474 en leningen die
fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt leiden derhalve niet
tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 3.29a Wet IB 2001. De
wetgever heeft op dit punt echter geen duidelijkheid verschaft.
Economische eigendom
De economische eigendom van een belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling
zal zich bij de houder van het belang manifesteren als bezitting voor fiscale
doeleinden. Aangezien art. 3.29a Wet IB 2001 een waarderingsvoorschrift behelst
en de zeggenschap in de vrijgestelde beleggingsinstelling niet relevant is, dient
naar mijn mening te worden verondersteld dat ook de economische eigendom
van een belang in een vrijsgestelde beleggingsinstelling onder het waarderingsvoorschrift valt.
Deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen
Zoals hiervoor is opgemerkt ziet het begrip belang in art. 3.29a Wet IB 2001 alleen
op aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid. Derhalve is naar mijn mening
de veronderstelling gerechtvaardigd dat deelbelangen, zeggenschap en vreemd
vermogen niet onder het begrip belang vallen.
6.4.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Art. 3.29a Wet IB 2001 kent geen cijfermatig criterium. Ieder belang moet,
ongeacht de omvang, worden gewaardeerd op de waarde in het economische
verkeer. De individuele bijdrage van de houder van een belang is derhalve niet
relevant.
6.4.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 3.29a Wet IB 2001 voldoet slechts ten dele aan het
rechtszekerheidsvereiste. Enerzijds is de rechtszekerheid gediend vanwege de
specifieke reikwijdte van de bepaling, waardoor belangen in bepaalde rechtsfiguren per definitie zijn uitgesloten. Een expliciete toelichting op en een concrete
invulling van het begrip belang ontbreekt echter, zodat naar mijn mening per
saldo niet is voldaan aan het rechtszekerheidsvereriste.
De specifieke reikwijdte van de bepaling en het ontbreken van een kwantitatief
criterium bevorderen de uitvoerbaarheid. Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip belang niet bekend, hetgeen niet
bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van de regeling. Dit maakt de regeling
echter niet onuitvoerbaar. Mijns inziens wordt derhalve deels voldaan aan het
uitvoerbaarheidsvereiste.

474. Een informele kapitaalstorting leidt mijns inziens per definitie niet tot de aanwezigheid van een
belang. Zoals in hoofdstuk 4 en 5 al is aangegeven leidt dit immers niet tot een grotere gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo van het lichaam en derhalve ook niet tot een verwatering
van het financiële belang van andere aandeelhouders.
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Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat
de exacte invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden
vastgesteld of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake
van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever (het geven van een waarderingsvoorschrift) leidt het gebruik van het begrip belang, mede gezien de context,
in beginsel niet tot overkill. Er zit naar mijn mening wel een element van
overkill in de mogelijkheid dat een rechtsverhouding als kwalificerend belang
wordt aangemerkt in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar is.
Hierbij kan men denken aan de situatie waarin een belastingplichtige het recht
heeft om aandelen te verwerven in een vennootschap die een belang in een
fiscale beleggingsinstelling houdt. Het is naar mijn mening niet wenselijk
indien het waarderingsvoorschrift zou gelden voor de houder van dat recht.
Het is in mijn ogen immers niet aannemelijk dat de vennootschap is tussengeschoven op instigatie van de houder van het recht. In zoverre is naar mijn
mening in onvoldoende mate sprake van proportionaliteit.
De beoordeling van het begrip belang in art. 3.29a Wet IB 2001 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.5

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 3 . 4 6 W E T I B 2 0 0 1

6.5.1

Doel en strekking

Art. 3.46 Wet IB 2001 is een antimisbruikbepaling op basis waarvan oneigenlijk
gebruik van de investeringsaftrek wordt voorkomen. De investeringsaftrek is
een faciliteit op basis waarvan naast de reguliere afschrijvingen een deel van
het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst kan worden
gebracht.475 Art. 3.43 Wet IB 2001 bepaalt dat onder investeren wordt verstaan:
“het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing of de verbetering
van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van voortbrengingskosten ter zake
van een bedrijfsmiddel, voorzover die verplichtingen en kosten op de belastingplichtige drukken.”

475. Zie art. 3.40 tot en met 3.42a Wet IB 2001.
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Art. 3.46 Wet IB 2001 bepaalt dat verplichtingen tussen bepaalde partijen worden
uitgesloten van de investeringsaftrek. Het betreft onder meer transacties tussen
diegene die een belang van ten minste een derde gedeelte in een lichaam heeft
en dat lichaam. Hiermee wordt voorkomen dat ter zake van een bedrijfsmiddel
meerdere malen investeringsaftrek wordt geclaimd terwijl het belang bij het
bedrijfsmiddel niet of onvoldoende is gewijzigd.
6.5.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Art. 3.46 Wet IB 2001 ziet op het voorkomen van misbruik in geval van transacties
tussen een lichaam en diegene die daarin een belang van ten minste een derde
gedeelte heeft. De voorloper van deze bepaling (art. 61a, zesde lid Wet IB 1964)
zag op verplichtingen aangegaan tussen degene die voor ten minste een derde
gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal onmiddellijk of middellijk
aandeelhouder is, of in de loop van de laatste vijf jaren is geweest, in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld,
en die vennootschap. Een toelichting op de keuze voor het begrip belang en de
invulling van dit begrip ontbreekt, maar er zijn geen aanwijzigingen dat een
inhoudelijke wijziging is beoogd. Gelet op de ratio van deze bepaling, is naar
mijn mening de veronderstelling gerechtvaardigd dat in ieder geval aandelen
in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en lidmaatschapsrechten in een
coöperatie kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Deze lichamen
zouden immers zelf ook investeringsaftrek hebben kunnen claimen.476 Aangezien
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid ook de investeringsaftrek zouden
kunnen claimen indien deze op grond van art. 2, eerste lid, onderdeel a Wet VPB
1969 zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, kunnen ook
aandelen in dergelijke vennootschappen leiden tot de aanwezigheid van een
belang. Hetzelfde geldt voor bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening. Overigens zal in dat geval minder snel sprake zijn van het
claimen van een investeringsaftrek, gelet op het beleggingskarakter van een
fonds voor gemene rekening.
In dit verband dient nog gewezen te worden op art. 8, achtste lid Wet VPB 1969.477
Daarin is voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen een met art. 3.46 Wet
IB 2001 vergelijkbare bepaling opgenomen. Anders dan in laatstgenoemde
bepaling hanteert men niet het begrip belang, maar wordt gesproken van het
zijn van aandeelhouder in het nominaal gestorte kapitaal in een vennootschap.
Bovendien is deze bepaling slechts van toepassing op vennootschappen met een
in aandelen verdeeld kapitaal. Coöperaties en fondsen voor gemene rekening
lijken derhalve niet getroffen te kunnen worden door deze regeling. Naar mijn
mening is de reikwijdte van art. 8, achtste lid Wet VPB 1969 te beperkt geformuleerd gelet op de ratio van deze bepaling. Ik ben dan ook van mening dat deze

476. Op grond van art. 3.44 Wet IB 2001 en art. 8, eerste lid Wet VPB 1969.
477. Deze bepaling is een voorbeeld van hetgeen op grond van art. 8, tweede lid, onderdeel a Wet VPB
1969 bij wet anders is bepaald.
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beperkte uitleg niet geldt voor de invulling van het begrip belang in art. 3.46
Wet IB 2001.
Een informele kapitaalstorting leidt mijns inziens per definitie niet tot de
aanwezigheid van een belang. Zoals in hoofdstuk 4 en 5 al is aangegeven leidt
dit immers niet tot een grotere gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo van het lichaam en derhalve ook niet tot een verwatering van het financiële belang van andere aandeelhouders.
Aangezien art. 3.46 Wet IB 2001 zich richt tegen misbruik in situaties waarin
het belang bij een bedrijfmiddel blijft behouden, lijkt het in eerste instantie
voor de hand te liggen om ook leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen
kwalificeren als een belang te kwalificeren. Via dergelijke leningen heeft men
in financiële zin immers een met een aandeelhouder vergelijkbaar belang bij
het bedrijfsmiddel. Deze benadering heeft echter als bezwaar dat dergelijke
leningen op zichzelf beschouwd niet gepaard gaan met zeggenschap over het
bedrijfsmiddel. In zoverre is er dus geen sprake van een met een aandeelhouder
vergelijkbaar belang bij het bedrijfsmiddel. Zoals ik ook in hoofdstuk 5 heb
betoogd, is zeggenschap naar mijn mening een belangrijk element bij het initiëren van misbruik in concernverband. Misbruik van de investeringsaftrek
veronderstelt mijns inziens een meer langdurige samenwerking. Indien de
mogelijkheid ontbreekt om via zeggenschap enige mate van invloed uit te
oefenen over een lichaam, is naar mijn mening de veronderstelling gerechtvaardigd dat leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren
niet als een belang in de zin van art. 3.46, eerste lid, onderdeel c Wet IB 2001
aan te merken.478 Voor de toepassing van art. 3.46, eerste lid, onderdeel c Wet
IB 2001 dient er naar mijn mening sprake te zijn van een met een aandeelhouder
vergelijkbaar belang bij het bedrijfsmiddel, zowel ten aanzien van zeggenschap
als in financiëel opzicht.
Economische eigendom
In Hof 's-Gravenhage 21 januari 1990, nr. 3765/86, BNB 1991/127 werd over de
voorloper van art. 3.46 Wet IB 2001 geoordeeld dat onder de term aandeelhouder
“niet slechts wordt begrepen de eigenaar van de aandelen, doch tevens degene die tot de
eigenaar van de aandelen in een zodanige rechtsverhouding staat dat het gehele belang
bij de aandelen hem en niet de eigenaar toekomt.” Hoewel het Hof niet de term economische eigendom gebruikt kan uit deze formulering naar mijn mening
worden afgeleid dat ook de economische eigendom kan leiden tot de aanwezigheid van een belang. Hoewel bij economische eigendom de zeggenschap ontbreekt speelde dit in deze casus geen rol aangezien belanghebbende via een
100 procent aandelenbelang in de vennootschap die de juridische eigendom
hield de volledige zeggenschap kon uitoefenen over de aandelen waarvan

478. Vgl. het artikelsgewijze commentaar op art. 3.46 Wet IB 2001 in NDFR waarin de stelling wordt
ingenomen dat ten minste een derde gedeelte van zeggenschap is vereist. Een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen wordt aangemerkt kan wel leiden tot de aanwezigheid van een
belang indien een dergelijke lening gepaard gaat met ten minste een derde van de zeggenschap,
bijvoorbeeld indien men naast de lening ook winstrechtloze aandelen houdt die ten minste een
derde gedeelte van de totale stemrechten in het lichaam vertegenwoordigen.
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belanghebbende de economsiche eigendom bezat. Naar mijn mening kan uit
deze uitspraak niet de conclusie worden getrokken dat de economische eigendom
van aandelen per definitie leidt tot de aanwezigheid van een belang. Zoals ik
hiervoor al heb aangegeven dient voor de toepassing van art. 3.46, eerste lid,
onderdeel c Wet IB 2001 naar mijn mening sprake te zijn van een met een aandeelhouder vergelijkbaar belang bij het bedrijfsmiddel, zowel ten aanzien van
zeggenschap als in financiëel opzicht. Derhalve is ook in geval van economische
eigendom naar mijn mening de veronderstelling gerechtvaardigd dat dit niet
zelfstandig als een belang in de zin van art. 3.46, eerste lid, onderdeel c Wet IB
2001 kan worden aangemerkt. Wel is het zo dat economische eigendom tot een
kwalificerend belang kan leiden als de houder van de economische eigendom
al dan niet tezamen met een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon
ook ten minste een derde gedeelte van de zeggenschap in het lichaam heeft.
Deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen
Ingeval van deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen is er geen sprake
van een met een aandeelhouder vergelijkbaar financieel en zeggenschapsbelang
bij het bedrijfsmiddel. Ten aanzien van dergelijke rechtsverhoudingen mag
derhalve worden verondersteld dat deze niet zelfstandig als een belang in de zin
van art. 3.46, eerste lid, onderdeel c Wet IB 2001 kunnen worden aangemerkt.
6.5.3

Het bepalen van de omvang van het belang

In art. 3.46, eerste lid, onderdeel d Wet IB 2001 is de ondergrens gesteld op ten
minste een derde gedeelte. Gelet op de ratio van de bepaling is deze grens naar
mijn mening aan de lage kant. Het gaat er immers om situaties te bestrijden
waarbij het belang bij het bedrijfsmiddel niet c.q. onvoldoende wijzigt. Indien
een transactie plaatsvindt tussen een lichaam en degene die een belang van een
derde gedeelte heeft in dat lichaam, dan wijzigt het belang bij het bedrijfsmiddel
wel degelijk. Het belang bij het bedrijfsmiddel kan namelijk afnemen met twee
derde gedeelte indien het bedrijfsmiddel wordt overgedragen aan het lichaam
waarin het belang van een derde gedeelte wordt gehouden. Als het bedrijfsmiddel
wordt overgedragen door het lichaam waarin het belang van een derde gedeelte
wordt gehouden dan neemt het belang bij het bedrijfsmiddel toe met twee derde
gedeelte. In beide gevallen is er sprake van een significante wijziging van het
belang (namelijk van twee derde gedeelte) bij het bedrijfsmiddel.
Bij het bepalen van de omvang van het belang dient naar mijn mening een
materiële benadering plaats te vinden, waarbij zowel het financiële belang als
het zeggenschapsbelang een omvang van ten minste een derde moet hebben.
Dit volgt uit de conclusie dat voor de toepassing van art. 3.46, eerste lid, onderdeel
c Wet IB 2001 sprake moet zijn van een met een aandeelhouder vergelijkbaar
belang bij het bedrijfsmiddel, zowel ten aanzien van zeggenschap als in financiëel
opzicht. Dit brengt met zich mee dat in geval van soortaandelen niet moet
worden aangesloten bij het aandeel in het gestorte of geplaatste kapitaal maar
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bij het daadwerkelijke financiële belang479 en bij de daadwerkelijke zeggenschap.480 Het voorgaande brengt mijns inziens met zich mee dat de individuele
bijdrage van de houders van het belang in een lichaam niet relevant is bij het
bepalen van de omvang van het belang.
6.5.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 3.46 Wet IB 2001 biedt slechts in beperkte mate
rechtszekerheid. De bepaling heeft een specifieke reikwijdte, waardoor belangen
in bepaalde rechtsfiguren per definitie zijn uitgesloten. Een expliciete toelichting op en een concrete invulling van het begrip belang ontbreekt echter, zodat
naar mijn mening per saldo niet is voldaan aan het rechtszekerheidsvereriste.
De uitvoerbaarheid is gediend met de specifieke reikwijdte van de bepaling en
het ontbreken van een kwantitatief criterium. De exacte invulling van het
begrip belang is echter niet bekend aangezien een toelichting ontbreekt. Dit
is niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van de regeling. Mijns inziens
wordt slechts ten dele voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat
de exacte invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden
vastgesteld of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake
van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever om situaties te bestrijden
waarbij het belang bij het bedrijfmiddel geen wijziging ondergaat, leidt het
gebruik van het begrip belang, mede gezien de relatief lage ondergrens van
een derde gedeelte tot overkill. Ook de mogelijkheid dat een rechtsverhouding
wellicht ten onrechte als kwalificerend belang wordt aangemerkt is naar mijn
mening onwenselijk en vermijdbaar. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen
indien het bedrijfsmiddel is overgedragen aan een lichaam waarin de belastingplichtige slechts cumulatief preferente aandelen bezit. Het materiële belang
bij het bedrijfsmiddel ligt dan in beginsel bij de houder van de gewone aandelen,
zodat toepassing van art. 3.46 Wet IB 2001 mijns inziens niet wenselijk is. Gelet
op Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16481 kan echter
niet worden uitgesloten dat in een dergelijk geval toch sprake is van een kwalificerend belang voor de toepassing van art. 3.46 Wet IB 2001. In zoverre is
naar mijn mening niet voldaan aan het proportionaliteitsvereiste.

479. Het daadwerkelijke financiële belang kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan de gerechtigdheid
tot de overwinst. Vgl. HR 18 oktober 2013, nr. 13/00274, V-N 2013/51.13 waarop in paragraaf 6.15.3
nader wordt ingegaan.
480. De daadwerkelijke zeggenschap zal blijken uit de stemrechten die op basis van de statuten aan
de aandelen zijn toegekend.
481. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat een belang dat door louter cumulatief preferente
aandelen werd vertegenwoordigd, leidde tot verbondenheid. Zoals ik in paragraaf 5.4.8.5.2 heb
aangegeven, is deze uitspraak mijns inziens in strijd met de ratio van het verbondenheidsbegrip.
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De beoordeling van het begrip belang in art. 3.46 Wet IB 2001 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.6

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
HET BEGRIP BELANG IN DE LUCRATIEFBELANGREGELING

6.6.1

Doel en strekking

Het doel van de lucratiefbelangregeling van art. 3.92b Wet IB 2001 is om excessieve beloningsbestanddelen die bij afwezigheid van deze regeling niet als loon
of op andere wijze in box 1 in de heffing betrokken zouden kunnen worden,
alsnog onder het bereik van box 1 te brengen. De bepaling richt zich op de heffing
van zogenoemde carried interest beloningen. Dergelijke beloningen zien we bijvoorbeeld in de situatie waarin een private-equityfonds of een participatiemaatschappij aandelen in een lichaam koopt waarvan de onderneming veelal laag
gewaardeerd is. Het doel is om waarde toe te voegen en de onderneming na een
aantal jaar weer te verkopen met winst. De waardestijging probeert men te
realiseren met de inzet van managers die hiervoor beloond worden met vermogenstitels, bijvoorbeeld soortaandelen, waarvan het rendement (veelal de overwinst bij exit) is gekoppeld aan de realisatie van bepaalde doelen. Als gevolg van
ingebouwde hefboommechanismen kan het rendement zeer hoog zijn.
Art. 3.92b Wet IB 2001 strekt ertoe de carried interest beloning in box 1 in de heffing
te betrekken. Hiertoe is in deze bepaling een omschrijving opgenomen van
zogenoemde lucratieve belangen die als werkzaamheid in de zin van art. 3.90
Wet IB 2001 kwalificeren. De rechtsverhoudingen die een lucratief belang vormen
hebben specifieke kenmerken. Een rechtsfiguur moet namelijk bijzondere
voorwaarden hebben en deze voorwaarden moeten verband houden met de
werkzaamheden van de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon.
6.6.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Art. 3.92b Wet IB 2001 geeft in het eerste lid een omschrijving van de rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een lucratief belang. De
kenmerken die deze rechtsverhoudingen moeten bezitten om als een lucratief
belang aangemerkt te worden, zijn omschreven in het tweede, derde en vierde
lid. Het gaat om de volgende rechtsverhoudingen en kenmerken:
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“2. (...) aandelen in een vennootschap met een geheel of ten dele in aandelen
verdeeld kapitaal die verschillende soorten aandelen heeft, indien het
aandelen betreft van een soort:
a. die is achtergesteld bij andere soorten en het totale geplaatste aandelenkapitaal van die achtergestelde soort minder is dan 10% van het totale
geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap, of
b. met een preferentie van ten minste 15% dividend per jaar
3. (...) vorderingen waarvan het rendement in enigszins belangrijke mate
afhankelijk is van managementdoeleinden of aandeelhoudersdoeleinden
zoals winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van financieringsbronnen, het gereed maken voor verkoop of overname van een onderneming
of onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen van ondernemingen
of onderdelen daarvan, of die in enigszins belangrijke mate in waarde vermeerderen bij een verkoop of overname van een onderneming, dan wel bij
een wijziging van een belang in een onderneming.
4. (...) vermogensrechten die, gelet op de feiten en omstandigheden, economisch overeenkomen of vergelijkbaar zijn met aandelen als bedoeld in het
tweede lid of vorderingen als bedoeld in het derde lid, alsmede overige
rechten of verplichtingen waarvan het waardeverloop in enigszins belangrijke mate afhankelijk is van managementdoeleinden of aandeelhoudersdoeleinden zoals winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van
financieringsbronnen, het gereed maken voor verkoop of overname van
een onderneming of onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen van
ondernemingen of onderdelen daarvan, of die in enigszins belangrijke mate
in waarde vermeerderen bij een verkoop of overname van een onderneming,
dan wel bij een wijziging van een belang in een onderneming.”

De betreffende rechtsverhoudingen moeten niet alleen aan deze kenmerken
voldoen, maar ook aan het in het eerste lid geformuleerde beloningsoogmerk
om als een belang in de zin van de lucratiefbelangregeling te worden aangemerkt.
Ten aanzien van aandelen heeft de wetgever opgemerkt dat sprake is van een
civielrechtelijk begrip.482 Dit betekent dat aandelen in een vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid, bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie483 niet onder het
begrip aandelen als bedoeld in art. 3.92b, tweede lid Wet IB 2001 vallen. Op
grond van de vangnetbepaling van het vierde lid vallen deze rechtsverhoudingen
alsnog onder het lucratiefbelangbegrip. Hetzelfde geldt voor informeel kapitaal.
Volgens de wetgever valt dit begrip onder het vierde lid en niet onder het begrip
aandeel van het tweede lid.484 Wel dient de informele kapitaalverstrekking aan
de overige voorwaarden van het vierde lid te voldoen. Dit zal naar mijn mening
niet zo snel aan de orde zijn. In de literatuur waarin de belastingheffing van
lucratieve belangen wordt behandeld is overigens veel kritiek op de invulling
van het begrip lucratief belang.485 Door de vangnetbepaling van art. 3.92b, vierde
lid Wet IB 2001 worden in feite alle overige vermogensrechten die een econo482.
483.
484.
485.
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MvA, Kamerstukken I 2008/09, 31 459, C, blz. 11.
Ook Stevens 2009, blz. 15 wijst hierop.
MvA, Kamerstukken I 2008/09, 31 459, C, blz. 11.
De titels van de bijdragen van Freudenthal en Raaijmakers 2008 (‘Belastingheffing over lucratieve
belangen: veel hagel en weinig mug...’), Stevens 2009 (‘Belastingheffing van lucratieve belangen:
een excessieve en onduidelijke heffing!’) en Van Ruiten 2009 (‘Lucratief belang: een grabbelton’)
spreken naar mijn mening boekdelen.

Hoofdstuk 6.

mische gelijkenis vertonen met de rechtsverhoudingen in het tweede en derde
lid alsnog onder de reikwijdte van het begrip lucratief belang geschaard, aldus
Freudenthal en Raaijmakers.486 Hoewel ik gelet op de ruime formulering van de
wettekst begrip kan opbrengen voor deze kritiek, dient mijns inziens bedacht
te worden dat het karakter van de lucratiefbelangregeling en de situaties waarop
deze ziet een materiële benadering noodzakelijk maken.487
Op grond van art. 3.92b, derde lid Wet IB 2001 kan ook het bezit van vorderingen
als een lucratief belang worden aangemerkt. Aangezien het begrip aandelen in
het tweede lid een civielrechtelijk begrip is, zullen leningen die voor fiscale
doeleinden als eigen vermogen kwalificeren op grond van het derde lid kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de lucratiefbelangregeling.
Economische eigendom
Gelet op de ratio van de lucratiefbelangregeling leidt ook de economische
eigendom van rechtsverhoudingen die kenmerken bezitten zoals omschreven
in het tweede, derde of vierde lid van art. 3.92b Wet IB 2001 en voldoen aan het
beloningsoogmerk, tot de aanwezigheid van een belang. In dit verband kan
worden gewezen op de opmerking van de wetgever dat zogenoemde ‘dilution
shares’ een lucratief belang kunnen vormen.488 Dit zijn certificaten van aandelen
die in belang kunnen toenemen omdat andere certificaten worden ingetrokken
als beloning voor de werkzaamheden.
Deelbelangen
Op grond van de vangnetbepaling van het vierde lid kunnen ook financiële
deelbelangen zoals rechten om aandelen te verwerven, genotsrechten en
winstbewijzen489 leiden tot de aanwezigheid van een lucratief belang. Ook hiervoor geldt dat de betreffende rechtsverhoudingen zowel moeten voldoen aan
het beloningsoogmerk als aan de in het tweede, derde en vierde lid van art. 3.92b
Wet IB 2001 genoemde kenmerken. Zo merkt de wetgever bijvoorbeeld expliciet
op dat een optierecht om een bepaald aantal aandelen tegen een vastgestelde
koers te kopen niet als een lucratief belang kwalificeert.490 Daarnaast heeft de
wetgever aangegeven dat ook winstbewijzen, bijzondere ‘leaver’-condities en
certificaten met bepaalde specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld ‘ratchets’, dilution
shares en reverse ratchets) een lucratief belang kunnen vormen.
Zeggenschap
Gelet op de gedachte achter de lucratiefbelangregeling om voor een beloningscomponent een aanvullende heffingsmogelijkheid in box 1 te creëren, kan zeggenschap in de vorm van winstrechtloze aandelen of zeggenschap in een lichaam
zonder een in aandelen verdeeld kapitaal niet zelfstandig leiden tot de aanwe-

486.
487.
488.
489.

Freudenthal en Raaijmakers 2008, blz. 1363.
Waarbij een exacte grens mijns inziens moeilijk is te geven gelet op de ratio van de regeling.
MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 459, nr. 3, blz. 14-15.
De wetgever noemt winstbewijzen expliciet, zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 459, nr. 3, blz.
14.
490. MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 459, nr. 3, blz. 10.
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zigheid van een lucratief belang. Er is in dat geval immers geen sprake van een
beloning in financiële zin die in de heffing kan worden betrokken.
Vreemd vermogen
Op grond van art. 3.92b, derde lid Wet IB 2001 kan het verstrekken van vreemd
vermogen leiden tot de aanwezigheid van een lucratief belang. De voorwaarden
van de vordering dienen dan te voldoen aan de in het derde lid genoemde
vereisten.
6.6.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Art. 3.92b Wet IB 2001 kent geen cijfermatig criterium. Ieder belang dat als een
lucratief belang kwalificeert kan ongeacht de omvang, kwalificeren als een
werkzaamheid. Dit impliceert dat de individuele bijdrage van de houders van
het belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de omvang van
het belang. Dit is gelet op de ratio van de regeling naar mijn mening ook terecht
aangezien het bij een lucratief belang niet zozeer gaat om hetgeen men voor
het belang heeft opgeofferd, maar om het rendement dat als gevolg van ingebouwde hefboommechanismen zeer hoog kan zijn.
6.6.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 3.92b Wet IB 2001 voldoet naar mijn mening volstrekt
niet aan het rechtszekerheidsvereiste. De reikwijdte van de bepaling is zeer
ruim, mede als gevolg van de vangnetbepaling. Binnen deze vangnetbepaling
ontbreekt een concrete invulling van de rechtsfiguren die kunnen leiden tot
de aanwezigheid van een lucratief belang.
Vanwege het ontbreken van een toelichting op de vangnetbepaling is de exacte
invulling van het begrip belang niet bekend, hetgeen niet bevorderlijk is voor
de toegankelijkheid van de regeling. Dit komt de uitvoerbaarheid van de
regeling niet ten goede. Mijns inziens is derhalve niet voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling om
zogenoemde carried interestbeloningen onder het bereik van box 1 te brengen.
Omdat de exacte invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter
nauwelijks worden vastgesteld of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is
mijns inziens slechts ten dele sprake van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, leidt het gebruik van het begrip
belang, mede gezien de vangnetbepaling tot overkill. Zo is er diverse malen op
gewezen dat een bedrijfsopvolgingsstructuur zou kunnen leiden tot de aanwezigheid van een lucratief belang,491 hetgeen naar mijn mening onwenselijk is

491. Zie bijvoorbeeld Janssen 2009, blz. 34.
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en vermeden had kunnen worden. In zoverre is mijns inziens niet voldaan aan
het proportionaliteitsvereiste.
De beoordeling van het begrip belang in art. 3.92b Wet IB 2001 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet niet

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.7

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 0 , E E R S T E L I D ,
ONDERDEEL H WET VPB 1969

6.7.1

Doel en strekking

In art. 10 Wet VPB 1969 is een expliciete opsomming gegeven van kosten die niet
aftrekbaar zijn. In art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 is bepaald dat
bij lichamen waarin een publiekrechtelijk rechtspersoon een belang heeft of
heeft gehad, de door die publiekrechtelijke rechtspersoon geheven belastingen
of rechten492 niet aftrekbaar zijn voor zover aannemelijk is dat de invoering of
wijziging daarvan was gericht op het verminderen van de belastinggrondslag.
Met deze bepaling wilde de wetgever voorkomen dat overheidsbedrijven ingeval
van privatisering zullen trachten de heffing van vennootschapsbelasting te
beperken door het invoeren of verhogen van belastingen of rechten die ten laste
komen van een lichaam waarin het overheidsbedrijf een belang heeft.493
6.7.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Hoewel een invulling van het begrip belang niet mogelijk is op basis van een
grammaticale interpretatie, kan – gelet op de strekking van art. 10, eerste lid,
onderdeel h Wet VPB 1969 – worden verondersteld dat aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en lidmaatschapsrechten in een coöperatie onder
het begrip belang geschaard kunnen worden. Aandelen in vennootschappen
zonder rechtspersoonlijkheid en bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds
voor gemene rekening leiden slechts tot de aanwezigheid van een belang als de
betreffende vennootschap of het betreffende fonds is onderworpen aan heffing
van vennootschapsbelasting.

492. Zoals gemeentelijke en provinciale belastingen en precariobelastingen.
493. MvT, Kamerstukken II 2000/01, 27 784, nr. 3, blz. 2
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Een informele kapitaalstorting leidt mijns inziens niet tot de aanwezigheid
van een belang. Zoals reeds is aangegeven leidt een dergelijke vermogensverschaffing immers niet tot een grotere gerechtigdheid tot de winst en het
liquidatiesaldo van het lichaam en derhalve ook niet tot een verwatering van
het financiële belang van andere aandeelhouders. Bovendien is er geen kwantitatief criterium opgenomen in art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969,
zodat er mijns inziens ook geen enkele reden is om informeel kapitaal als
zodanig als een belang aan te merken.
Aangezien art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 zich richt tegen misbruik
in concernverband, ligt het in eerste instantie voor de hand om ook leningen
die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren als een belang aan te
merken. Via dergelijke leningen heeft men in financiële zin immers een met
een aandeelhouder vergelijkbaar belang in het lichaam. Deze benadering heeft
echter als bezwaar dat dergelijke leningen op zichzelf beschouwd niet gepaard
gaan met zeggenschap over het lichaam. In zoverre is er dus geen sprake van
een met een aandeelhouder vergelijkbaar belang. Zoals ik ook in hoofdstuk 5
heb betoogd, is zeggenschap naar mijn mening een belangrijk element bij het
initiëren van misbruik in concernverband. Misbruik veronderstelt een meer
langdurige samenwerking. Indien de mogelijkheid ontbreekt of heeft ontbroken
om via zeggenschap enige mate van invloed uit te oefenen over een lichaam,
is naar mijn mening de veronderstelling gerechtvaardigd dat leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren niet als een belang in de zin
van art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 zijn aan te merken.494 Voor
de toepassing van deze bepaling dient er naar mijn mening sprake te zijn van
een met een aandeelhouder vergelijkbaar belang in het lichaam, zowel ten
aanzien van zeggenschap als in financieel opzicht.495
Economische eigendom
Zoals ik hiervoor al heb aangegeven dient voor de toepassing van 10, eerste lid,
onderdeel h Wet VPB 1969 naar mijn mening sprake te zijn van een met een
aandeelhouder vergelijkbaar belang, zowel ten aanzien van zeggenschap als
in financieel opzicht. Derhalve is ook in geval van economische eigendom naar
mijn mening de veronderstelling gerechtvaardigd dat dit niet zelfstandig als
een belang in de zin van art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 kan
worden aangemerkt. Wel is het zo dat economische eigendom tot een kwalificerend belang kan leiden als de houder van de economische eigendom al dan

494. Een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen wordt aangemerkt kan wel leiden tot de
aanwezigheid van een belang indien een dergelijke lening gepaard gaat met ten minste een
derde van de zeggenschap, bijvoorbeeld indien de crediteur al dan niet tezamen met een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon naast de lening ook winstrechtloze aandelen houdt die ten minste een derde gedeelte van de totale stemrechten in het lichaam vertegenwoordigen.
495. Aan de noodzaak om de reikwijdte van het begrip belang tot dergelijke leningen uit te laten
strekken kan overigens ook worden getwijfeld vanwege de aard van een publiekrechtelijke
rechtspersoon. Ik zou namelijk verwachen dat een publiekrechtelijke rechtspersoon gezien zijn
aard de voorkeur zal geven aan een belang waaraan ook zeggenschap is gekoppeld. In dat geval
ligt het voor de hand om aan te sluiten bij aandelen of een soortgelijke rechtsfiguur.
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niet tezamen met een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon ook
ten minste een derde gedeelte van de zeggenschap in het lichaam heeft.
Deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen
Ingeval van deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen is er geen sprake
van een met een aandeelhouder vergelijkbaar financieel en zeggenschapsbelang
bij het bedrijfsmiddel. Ten aanzien van dergelijke rechtsverhoudingen mag
derhalve worden verondersteld dat deze niet zelfstandig als een belang in de zin
van art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 worden aangemerkt.496
6.7.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 kent geen cijfermatig criterium.
Ieder belang dat als zodanig kwalificeert leidt tot de toepassing van deze regeling.
Het is derhalve niet noodzakelijk om vast te stellen hoe de omvang van het
belang moet worden bepaald. Dit impliceert dat de individuele bijdrage van de
houders van het belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de
omvang van het belang. Gelet op de ratio van de regeling is het enigszins
opmerkelijk dat een cijfermatig criterium ontbreekt. In theorie zou een belang
van slechts één procent ertoe kunnen leiden dat de geheven belastingen niet
aftrekbaar zijn. Overigens zal in dat geval niet snel aannemelijk zijn dat de
invoering of wijziging daarvan was gericht op het verminderen van de belastinggrondslag. Dit neemt echter niet weg dat een cijfermatig criterium op zijn plaats
was geweest.
6.7.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet VPB 1969 voldoet naar
mijn mening niet aan het rechtszekerheidsvereiste. Een concrete invulling van
de rechtsfiguren die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang ontbreekt
namelijk.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend, hetgeen niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van
de regeling. Dit maakt de regeling echter niet onuitvoerbaar. De reikwijdte van
de regeling is duidelijk afgebakend tot een specifieke doelgroep. Mijns inziens
wordt derhalve voor een deel wel voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een belang
kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling naar mijn
mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat de exacte
invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden vastgesteld
of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake van doeltreffendheid.

496. Zeggenschap kan in combinatie met een financieel belang wel tot een kwalificerend belang leiden.
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In het licht van de doelstelling van de wetgever leidt het gebruik van het begrip
belang, mede gezien het ontbreken van een ondergrens tot overkill. Ook de
mogelijkheid dat een rechtsverhouding ten onrechte als kwalificerend belang
wordt aangemerkt is mijns inziens onwenselijk en vermijdbaar. Bijvoorbeeld
in situaties waarin geen sprake is van zeggenschap, zoals een lening die fiscaal
als eigen vermogen kwalificeert of een recht om aandelen te verwerven. Ook
acht ik het gelet op de doelstelling van de wetgever niet wenselijk indien een
belang dat louter door cumulatief preferente aandelen wordt vertegenwoordigd
leidt tot een kwalificerend belang. In zoverre is naar mijn mening in onvoldoende mate sprake van proportionaliteit.
De beoordeling van het begrip belang in art. 10, eerste lid, onderdeel h Wet
VPB 1969 is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.8

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 0 C W E T V P B 1 9 6 9

6.8.1

Doel en strekking

In art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 is bepaald dat resultaten op ter tijdelijke
belegging ingekochte eigen aandelen of aandelen in een vennootschap die voor
ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplichtige, de winst
van de belastingplichtige niet beïnvloeden. Doel van de regeling is om het effect
van het arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 639, BNB 2001/161 voor de vennootschapsbelastingheffing wettelijk vast te leggen. In dit arrest oordeelde de Hoge
Raad dat aandelen die zijn ingekocht om aan een optieverplichting te voldoen
als ingetrokken dienen te worden beschouwd. Het gevolg van dit oordeel was
dat de ingekochte aandelen niet als tijdelijke belegging konden worden aangemerkt. Art. 10c Wet VPB 1969 is ingevoerd om het resultaat dat de Hoge Raad
had bereikt door intrekking aan te nemen expliciet vast te leggen in de vennootschapsbelasting. Derhalve wordt zeker gesteld dat het waardeverloop van
de ingekochte aandelen niet via de verlies- en winstrekening loopt.497
6.8.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Hoewel een toelichting op het begrip belang ontbreekt, ligt het gezien de
hiervoor beschreven strekking van de bepaling naar mijn mening voor de hand
497. Zie MvT, Kamerstukken II 2001/02, 27 896, nr. 3, blz. 3-4.
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dat aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, bewijzen van deelgerechtigdheid
in een fonds voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 10c Wet
VPB 1969. Het gaat immers om de vennootschapsbelastingbehandeling van
ingekochte aandelen op het niveau van het lichaam waarin het belang wordt
gehouden.
Het feit dat het begrip belang in art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 wordt gebruikt
om ook een middellijke inkoop onder de werking van deze regeling te scharen,
lijkt in eerste instantie met zich mee te brengen dat sprake moet zijn van een
met een aandeelhouder vergelijkbaar belang in het lichaam, zowel ten aanzien
van zeggenschap als in financieel opzicht. In dat geval zou een lening die fiscaal
als eigen vermogen kwalificeert niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Echter, mijns inziens dient in dit kader rekening te worden gehouden met (de
invulling van) het verbondenheidsbegrip in art. 10c, tweede lid Wet VPB 1969.
Indien de inkoop van aandelen verband houdt met de nakoming van een optieverplichting jegens personeel wordt ook de inkoop van aandelen in een verbonden vennootschap gezien als een inkoop ter tijdelijke belegging. Naar mijn
mening ligt het voor de hand om in het gebruik van het verbondenheidsbegrip
slechts een uitbreiding te zien van de kring van vennootschappen waarvan kan
worden ingekocht. De invulling van het begrip belang als onderdeel van het
verbondenheidsbegrip dient naar mijn mening hetzelfde te zijn als de invulling
van het begrip belang in art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969. Het is mijns inziens
niet wenselijk om binnen één wettelijke bepaling twee verschillende definities
voor één begrip te hanteren. Dit brengt met zich mee dat ook leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren onder het begrip belang zouden
kunnen vallen, indien de uitleg van de wetgever in het kader van het begrip
verbonden lichaam wordt gevolgd.498 Het normspecifieke van het verbondenheidsbegrip in art. 10c, tweede lid Wet VPB 1969 zit hem namelijk niet zozeer
in de invulling van het begrip belang maar in het onderscheid tussen het begrip
‘lichaam’ en het begrip ‘vennootschap’.
Gelet op het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 lijkt het ontbreken
van zeggenschap niet in de weg te staan aan de aanwezigheid van een belang.
Hoewel dit vanuit financieel perspectief een logische benadering lijkt, staat dit
haaks op de opvatting van de wetgever dat in de vennootschapsbelasting
samenwerking en zeggenschap relevante factoren zijn bij de vaststelling of
sprake is van verbondenheid. Voor de toepassing van art. 10c, tweede lid Wet
VPB 1969 zouden leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren
echter niet zelfstandig moeten leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Aangezien de functie en het karakter van beide verschijningsvormen van het
begrip belang in art. 10c Wet VPB 1969 hetzelfde is, zou deze benadering mijns
inziens toegepast moeten worden op het zelfstandige begrip belang in art. 10c,
eerste lid Wet VPB 1969.

498. Zie Zie MvA, Kamerstukken II 1988/89, 20 603, nr. 6, blz. 13, en paragraaf 5.4.3.6.
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Economische eigendom
Zoals hiervoor is betoogd, geldt voor art. 10c Wet VPB 1969 dat het begrip belang
in het eerste lid hetzelfde moet worden uitgelegd als het begrip belang in het
verbondenheidsbegrip van het tweede lid. Dit brengt met zich mee dat economische eigendom op grond van het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB
2011/156 leidt tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 10c, eerste
lid Wet VPB 1969. Wegens het ontbreken van zeggenschap zou de economische
eigendom van aandelen naar mijn eerder onderbouwde mening niet zelfstandig
moeten leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen
Ten aanzien van de vraag of deelbelangen, zeggenschap en vreemd vermogen
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang, kunnen er geen aanknopingspunten worden gevonden in de toelichting op art. 10c, eerste lid Wet VPB
1969. Naar mijn mening zijn er geen goede argumenten te bedenken waarom
deze rechtsverhoudingen zouden moeten leiden tot de aanwezigheid van een
belang in de zin van deze bepaling. Indien een belastingplichtige aandelen
inkoopt van een vennootschap die slechts een van deze rechtsfiguren houdt
in de belastingplichtige, kan naar mijn mening moeilijk worden volgehouden
dat in materiële zin sprake is van een middellijke inkoop. Ten aanzien van
dergelijke rechtsverhoudingen mag derhalve worden verondersteld dat deze
niet zelfstandig als een belang in de zin van art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969
worden aangemerkt.
6.8.3

Het bepalen van de omvang van het belang

In art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 is de ondergrens gesteld op ten minste een
derde gedeelte. Gelet op de ratio van de bepaling is deze grens naar mijn mening
aan de lage kant. Het gaat er immers om een middellijke inkoop van aandelen
onder de regeling te scharen. De vraag is of daarvan sprake is bij een belang
van minder dan 50 procent.499
Bij het bepalen van de omvang van het belang dient naar mijn mening een
materiële benadering plaats te vinden, waarbij zowel het financiële belang als
het zeggenschapsbelang een omvang van ten minste een derde gedeelte moet
hebben. Dit volgt uit de conclusie dat voor de toepassing van art. 10c, eerste
lid Wet VPB 1969 sprake moet zijn van een met een aandeelhouder vergelijkbaar
belang, zowel ten aanzien van zeggenschap als in financieel opzicht. Dit brengt
met zich mee dat in geval van soortaandelen niet zou moeten worden aangesloten bij het aandeel in het gestorte of geplaatste kapitaal maar bij het daadwerkelijke financiële belang en bij de daadwerkelijke zeggenschap. Dit impli-

499. Vgl. in dit kader ook de annotatie van Den Boer onder HR 14 maart 1979, nr. 19 023, BNB 1979/153
waarin hij opmerkt dat de moedermaatschappij bij minderheidsdeelnemingen niet geacht kan
worden in economische zin de inkoophandeling te hebben verricht. Bij een middellijke inkoop
verarmt de moedervennootschap namelijk indirect omdat de waarde van de deelneming afneemt
met het bedrag dat gelijk is aan de prijs die voor de ingekochte aandelen is betaald. Indien
echter sprake is van een belang van minder dan 50 procent, slaat de meederheid van deze verarming niet neer bij de moedervennootschap waarvan de aandelen zijn gekocht.
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ceert dat de individuele bijdrage van de houders van het belang in een lichaam
niet relevant is bij het bepalen van de omvang van het belang.
6.8.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 voldoet naar mijn mening
niet aan het rechtszekerheidsvereiste. Een concrete invulling van de rechtsfiguren
die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang ontbreekt namelijk.
Daarnaast heeft de wetgever geen duidelijkheid verschaft omtrent de wijze
waarop de omvang van het belang moet worden bepaald.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend, hetgeen niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van
de regeling. Dit maakt de regeling echter niet onuitvoerbaar. De reikwijdte is
van de regeling is duidelijk afgebakend tot specifieke situaties, zodat mijns
inziens deels wordt voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een belang
kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling naar mijn
mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat de exacte
invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden vastgesteld
of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever leidt het gebruik van het begrip
belang, mede gezien de relatief lage ondergrens tot overkill. Ook de mogelijkheid
dat een rechtsverhouding ten onrechte als kwalificerend belang wordt aangemerkt is onwenselijk en vermijdbaar. Hierbij kan gelet op de al eerder genoemde
uitspraak van Rechtbank Haarlem500 worden gedacht aan een belang dat louter
door cumulatief preferente aandelen wordt vertegenwoordigd. Naar mijn mening
past het niet in de doelstelling van art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 indien een
dergelijk aandelenpakket zou leiden tot een kwalificerend belang aangezien in
materiële zin geen sprake is van een belang van ten minste een derde gedeelte.
In zoverre is naar mijn mening in onvoldoende mate sprake van proportionaliteit.
De beoordeling van het begrip belang in art. 10c, eerste lid Wet VPB 1969 is in
onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

500. Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16.
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6.9

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
HET BEGRIP BELANG IN HET DEELNEMINGSBEGRIP

6.9.1

Doel en strekking

Art. 13 Wet VPB 1969
De deelnemingsvrijstelling strekt er kort gezegd toe te voorkomen dat in een
deelnemingsverhouding dezelfde winst tweemaal in een belasting naar de
winst wordt betrokken.501 Toepassing van de deelnemingsvrijstelling vindt
derhalve plaats op alle voordelen uit hoofde van een deelneming. Van een
deelneming is sprake indien is voldaan aan de in art. 13, tweede lid Wet VPB
1969 genoemde vereisten. Art. 13 Wet VPB 1969 kent daarnaast nog enkele
specifieke bepalingen waarin het zelfstandige begrip belang wordt gebruikt.
Zo richten art. 13, tiende en veertiende lid Wet VPB 1969 zich op situaties waarin
een vennootschap wordt tussengeschoven tussen de belastingplichtige en een
lichaam dat op basis van het cijfermatige criterium niet als een deelneming
kwalificeert. Het begrip belang wordt gebruikt om de relatie tussen laatstgenoemd lichaam en het tussengeschoven lichaam te omschrijven.
Art. 13, zestiende lid Wet VPB 1969 betreft een regeling voor aflopende deelnemingen en is van toepassing in de situatie waarin een belang dat de belastingplichtige meer dan een jaar houdt en waarop in die periode onafgebroken de
deelnemingsvrijstelling van toepassing was, niet langer als deelneming als
bedoeld in art. 13, tweede en derde lid Wet VPB 1969 wordt aangemerkt.502 In
dat geval wordt nog gedurende drie jaar de deelnemingsvrijstelling toegepast
op het betreffende belang.
Laagbelaste beleggingsdeelnemingen (art. 13a, art. 13aa en art. 23c Wet VPB 1969)
Om te voorkomen dat mobiel kapitaal van een concern wordt ondergebracht
in laagbelaste jurisdicties om aldaar te renderen waarna het rendement onbelast
onder de deelnemingsvrijstelling kan worden genoten is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op laagbelaste beleggingsdeelnemingen.503 Op
dergelijke deelnemingen wordt het waarderingsvoorschrift van art. 13a Wet
VPB 1969 en de deelnemingsverrekening van art. 13aa en art. 23c Wet VPB 1969
toegepast.
Het waarderingsvoorschrift van art. 13a Wet VPB 1969 behelst kort gezegd dat
het belang in een laagbelaste beleggingsdeelneming jaarlijks op de waarde in
het economische verkeer moet worden gesteld, indien het een belang van 25
procent of meer betreft. Om te voorkomen dat men op kunstmatige wijze onder
deze grens tracht te blijven bepaalt het derde lid van art. 13a Wet VPB 1969 dat
voor de bepaling van de omvang van het belang, aandelen (alsmede lidmaat-

501. O.a. verwoord door de Hoge Raad in HR 22 november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34 (Falconsarrest). Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over de essentie en de bedoeling van de deelnemingsvrijstelling Hofman 2011, blz. 8-13.
502. Rechtsfiguren die zijn genoemd in art. 13, vierde en vijfde lid Wet VPB 1969 kunnen derhalve
niet leiden tot de aanwezigheid van een belang als bedoeld in het zestiende lid.
503. Zie nader Hofman 2011, paragraaf 2.4.
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schapsrechten of bewijzen van deelgerechtigdheid) die bij de ontbinding van
het lichaam niet delen in de reserves van het lichaam buiten beschouwing blijven.
Dergelijke aandelen tellen overigens wél mee bij de invulling van het deelnemingsbegrip in art. 13 Wet VPB 1969.504
De deelnemingsverrekening voorziet op grond van art. 23c Wet VPB 1969 in een
vermindering van de Nederlandse vennootschapsbelasting rekening houdend
met de onderliggende winstbelasting. Het gaat daarbij niet alleen om belasting
die is betaald door het lichaam waarin de belastingplichtige een beleggingsdeelneming heeft maar ook om belasting betaald door lichamen waarin de beleggingsdeelneming een belang heeft.
Compartimenteringsreserve (art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969)
Art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969 zijn voorgesteld als reactie op het arrest HR
14 juni 2013, nr. 11/04538, BNB 2013/177. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat
niet hoeft te worden gecompartimenteerd in geval van sfeerovergang als gevolg
van wetswijziging, tenzij de wetgever dit als zodanig in overgangsrecht heeft
geregeld. Het doel van het voorgestelde art. 28c Wet VPB 1969 is om de sfeerovergang in het kader van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling wettelijk
vast te leggen. Op grond van deze bepaling dient een belastingplichtige een
zogenoemde compartimenteringsreserve te vormen, indien de belastingplichtige
een belang houdt in een lichaam ten aanzien waarvan zich een sfeerovergang
voordoet. Het doel hiervan is om te bepalen welk bedrag in de belaste dan wel
vrijgestelde sfeer moet worden gesitueerd.
Indien na de sfeerovergang een voordeel uit hoofde van het belang wordt gerealiseerd door de belastingplichtige, wordt de in het kader van de sfeerovergang
gevormde compartimenteringsreserve verminderd met het bedrag van het
voordeel dat toerekenbaar is aan de periode voorafgaand aan de sfeerovergang.
In het voorgestelde art. 34b Wet VPB 1969 is bepaald dat indien een sfeerovergang
heeft plaatsgevonden voor 14 juni 2013, ter zake van deze sfeerovergang alsnog
een compartimenteringsreserve dient te worden gevormd door belastingplichtige.
Hiermee heeft het voorgestelde art. 28c Wet VPB 1969 in wezen materieel
terugwerkende kracht tot voor de datum van voornoemd arrest. Er dient immers
compartimentering plaats te vinden in alle gevallen waarin een sfeerovergang
heeft plaatsgevonden en de belastingplichtige nog een belang houdt.
6.9.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Uit de systematiek van art. 13 Wet VPB 1969 en de formulering van het veertiende
lid kan worden afgeleid dat het begrip belang zoals gehanteerd in art. 13 Wet
VPB 1969 wordt gebruikt als alternatief voor het begrip deelneming. Derhalve
504. Zie ook onderdeel 1.2.1. van het Besluit van 19 juli 2010, nr. DB2010/2154M, Stcrt. 11223, V-N 2010/36.2
waarin de besluitmaker heeft aangegeven dat preferente aandelen meetellen voor het vijf-procentcriterium. Gelet op de ratio van de deelnemingsvrijstelling (ne-bis-in-idem) komt deze benadering
formeel over.
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kan voor de invulling van het begrip belang worden aangesloten bij de rechtsfiguren die in art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 staan opgenomen. Dit geldt ook
voor het begrip belang in art. 13a Wet VPB 1969. Het betreft aandelen in lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal, bewijzen van deelgerechtigdheid
in een fonds voor gemene rekening, lidmaatschapsrechten in een coöperatie
en een aandeel in de vennootschappelijke gemeenschap van een open cv. Uit
HR 1 april 2005, nr. 37 034, BNB 2005/226 kan worden afgeleid dat een materiële
benadering wordt gehanteerd. In deze zaak had belanghebbende zich op het
standpunt gesteld dat een Duitse GmbH geen in aandelen verdeeld kapitaal
heeft en om die reden geen deelneming in de zin van art. 13 Wet VPB 1969 kan
vormen.505 De Hoge Raad sluit zich echter aan bij het oordeel van het Hof dat
de GmbH naar Duits recht duidelijk de kenmerken bezit van een kapitaalvennootschap en in het economische verkeer als zodanig optreedt, zodat het
'Stammkapital' moet worden gelijkgesteld aan ‘kapitaal dat geheel of ten dele
in aandelen is verdeeld’.
Aangezien een informele kapitaalstorting een bevoordeling inhoudt van het
lichaam waarin de informele kapitaalstorting wordt gedaan en dit voordeel
ook ten goede komt aan de andere aandeelhouders naar rato van hun aandelenbelang leidt informeel kapitaal niet zelfstandig tot de aanwezigheid van een
belang.
Leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren, worden op
grond van de meetrekregeling bij fictie als een deelneming aangemerkt. Gelet
op de formulering van art. 13, tiende lid, veertiende lid en zestiende lid Wet
VPB 1969 werkt deze fictie echter niet door naar het begrip belang zoals opgenomen in deze bepalingen. Deze fictie werkt, gelet op de wetssystematiek,
echter wel door naar art. 13a, eerste lid Wet VPB 1969. In deze bepaling gaat
het namelijk om een belang in een als belegging gehouden deelneming waarop
ingevolge art. 13, negende lid Wet VPB 1969 de deelnemingsvrijstelling niet
van toepassing is. Van een dergelijke deelneming kan op basis van art. 13, vijfde
lid, onderdeel b Wet VPB 1969 ook sprake zijn indien men een vordering op
een lichaam bezit die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeert. Hofman
komt tot dezelfde conclusie op basis van de opvatting dat het begrip ‘belang’
in artikel 13a, eerste lid Wet VPB 1969 op dezelfde wijze dient te worden ingevuld als het identieke begrip in het verbondenheidsbegrip van art. 10a, vierde
lid Wet Vpb 1969.506 Voor deze stelling heb ik echter geen expliciete onderbouwing weten te vinden. Bovendien is de term ‘belang’ in art. 13a, eerste lid Wet
VPB 1969 per definitie beperkter dan de term ‘belang’ als onderdeel van het
verbondenheidsbegrip. Zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, kan in het kader
van het verbondenheidsbegrip namelijk ook sprake zijn van een belang in
lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal. De fictie van de meetrekregeling werkt mijns inziens ook door naar het begrip belang in het voorgestelde
art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969. Zowel de tekst als de ratio van de regeling
505. Belanghebbende wenste namelijk de afwaardering van het belang in de GmbH ten laste van de
winst te brengen en art. 13ca Wet VPB 1969 (oud) was destijds nog niet van toepassing.
506. Hofman 2011, blz. 254 verwijst in dit verband naar de brief van de staatssecretaris van Financiën
d.d. 11 december 2001, nr. AFP2001/920, V-N 2001/66.2.
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brengt namelijk met zich mee dat het moet gaan om een belang ten aanzien
waarvan zich een sfeerovergang kan voordoen. Dit impliceert dat op het belang
de deelnemingsvrijstelling van toepassing kan zijn.
Economische eigendom
Ook de economische eigendom van de in art. 13, tweede lid Wet VPB 1969
genoemde rechtsfiguren kan leiden tot de aanwezigheid van een belang. Dit kan
worden afgeleid uit HR 16 oktober 1985, nr. 23 033, BNB 1986/118 waarin de Hoge
Raad oordeelde dat voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling:
“de term “aandeelhouder” (...) aldus [dient] te worden verstaan dat daaronder
niet slechts wordt begrepen de eigenaar van de aandelen, doch tevens degene
die tot de eigenaar van de aandelen in een zodanige rechtsverhouding staat dat
het gehele belang bij de aandelen hem en niet de eigenaar toekomt.”

Hoewel de Hoge Raad niet spreekt van ‘economische eigendom’ vormt dit arrest
een bevestiging dat economische eigendom van aandelen ook leidt tot een
deelneming, aangezien de Hoge Raad spreekt van het gehele belang bij de aandelen.507
Deelbelangen
Zoals ik in paragraaf 3.2.4 reeds heb aangegeven kwalificeren rechten om
bestaande of nieuwe aandelen te verwerven, genotsrechten en rechten op
nabetalingen naar mijn mening niet als (de economische eigendom van) een
aandeel, noch als een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969.
Dit brengt met zich mee dat dergelijke rechten ook niet leiden tot de aanwezigheid van een belang zoals bedoeld in art. 13 en art. 13a Wet VPB 1969. Van Dieren
en Van Lindonk508 zien in het consequente gebruik van het begrip ‘belang’ in de
nota Werken aan winst een mogelijke denkrichting van de wetgever die wijst
op het tegendeel. Zonder expliciete vastlegging in de wet is er naar mijn mening
echter geen ruimte om deelbelangen als deelneming aan te merken. De wetgever
is overigens ook van mening dat de Falcons-jurisprudentie niet leidt tot de aanwezigheid van een deelneming, zo kan worden afgeleid uit zijn opmerkingen
in het kader van de Wet ‘Werken aan Winst’. Hij merkt in dit verband namelijk
op dat opties op deelnemingen buiten het bereik van de tekst van art. 13 Wet
VPB 1969 blijven.509
Rechten om bestaande of nieuwe aandelen te verwerven en rechten op nabetalingen kwalificeren naar mijn mening wel als een belang in de zin van het
voorgestelde art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969. Ten aanzien van dergelijke
financiële deelbelangen kan zich immers een sfeerovergang voordoen. In dit
verband is de vraag gerechtvaardigd of de deelnemingsvrijstelling wel van toepassing is op dergelijke belangen. Zo zou men kunnen betogen dat het bezit van
507. In dezelfde zin De Gunst 2000, blz. 1523 en Van der Stok 2000, blz. 1571.
508. Van Dieren en Van Lindonk 2006, blz. 457.
509. MvA, Kamerstukken I 2006/07, 30 572, nr. C, blz. 10. Zie ook onderdeel 1.5.1.2 van het besluit van 12
juli 2010, nr. DGB2010/2154M waarin de staatssecretaris (in zijn hoedanigheid van besluitgever)
opmerkt dat uit het Falcons-arrest niet volgt dat een optierecht wordt aangemerkt als een deelneming.
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een recht om aandelen te verwerven zelfstandig namelijk geen voordelen
genereert waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Pas zodra het
recht wordt uitgeoefend en er sprake is van een kwalificerend bezit aan aandelen, komt het voordeel op bij de houder van het recht. Daar kan echter tegen
in worden gebracht dat de Hoge Raad in de Falcons-jurisprudentie de mogelijkheid heeft gecreëerd om ook de deelnemingsvrijstelling te kunnen toepassen
zonder dat op enig moment sprake is van een kwalificerend bezit aan aandelen,
bijvoorbeeld in de situatie waarin een optierecht niet wordt uitgeoefend of in
de situatie waarin een optierecht wordt verkocht aan een derde. In dergelijke
situaties kan derhalve wel worden gesteld dat sprake is van een bezit waarop
de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Rechten om aandelen te verwerven
en rechten op nabetalingen zouden in deze benadering mijns inziens dan ook
moeten leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van het voorgestelde art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969.
Aangezien ten aanzien van genotsrechten nog niet duidelijk is of deze kunnen
kwalificeren als een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing
is, is dus ook niet duidelijk of genotsrechten als een belang in de zin van het
voorgestelde art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969 kunnen kwalificeren. Zoals ik
in paragraaf 3.2.4 heb betoogd kan een genotsrecht weliswaar aangemerkt
worden als een gesplitst belang, maar niet als een belang waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Zeggenschap
Losgekoppelde stemrechten, bijvoorbeeld in de situatie dat de juridische eigenaar de economische eigendom heeft overgedragen, kunnen naar mijn mening
wel leiden tot een deelneming bij de juridische eigenaar en daarmee tot een
belang in de zin van art. 13 Wet VPB 1969. Dit volgt op de eerste plaats uit de
tekst van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 en kan ook worden afgeleid uit het
hiervoor reeds genoemde arrest HR 16 oktober 1985, nr. 23 033, BNB 1986/118
waarin de Hoge Raad oordeelde dat onder aandeelhouder (onderstreping AR):
“(...) niet slechts wordt begrepen de eigenaar van de aandelen, doch tevens
degene die tot de eigenaar van de aandelen in een zodanige rechtsverhouding
staat dat het gehele belang bij de aandelen hem en niet de eigenaar toekomt.”

Uit het gebruik van het woord ‘tevens’ zou kunnen worden afgeleid dat de
Hoge Raad impliciet heeft bedoeld te oordelen dat de deelnemingsvrijstelling
ook na de overdracht van de economische eigendom aan een ander, tevens van
toepassing kan zijn bij de juridische eigenaar. De Gunst is echter van mening
dat dit geen juiste constatering is510 en dat de praktische betekenis hiervan ook
gering is aangezien er geen voordeel onder de deelnemingsvrijstelling te
brengen is.511 Dit laatste is inderdaad het geval voor de juridische eigenaar zelf,
maar met de invoering van de meetrekregeling van art. 13, vijfde lid Wet VPB
1969 is de praktische betekenis van deze vraag inmiddels wel degelijk aanwezig.
De belastingplichtige die bijvoorbeeld een deelnemerschapslening heeft ver510. De Gunst 2000, blz. 1523.
511. Zie onderdeel 3.3.1 van het artikelsgewijs commentaar bij art. 13 Wet VPB 1969 in NDFR.
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strekt aan een vennootschap waarin de belastingplichtige zelf geen deelneming
heeft in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969, kan op grond van de meetrekregeling alsnog toegang krijgen tot de deelnemingsvrijstelling op de deelnemerschapslening, indien een met de belastingplichtige verbonden lichaam wel
een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 heeft in deze
vennootschap. Indien het verbonden lichaam slechts de juridische eigendom
van de aandelen bezit, is het voor de belastingplichtige dus van belang om te
weten of dit bezit een deelneming vormt. Het aanmerken van de ‘kale’ juridische
eigendom van aandelen als een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet
VPB 1969 past naar mijn mening ook in de benadering die de wetgever heeft
gehanteerd ten aanzien van winstrechtloze aandelen. Het voorgaande heeft tot
gevolg dat de juridische eigendom van aandelen ook onder het begrip belang in
het voorgestelde art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969 kan worden geschaard.
De wetgever heeft in het kader van het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ expliciet bevestigd dat winstrechtloze aandelen
onder de deelnemingsvrijstelling kunnen vallen en meetellen voor de bepaling
van de omvang van het totale nominale gestorte kapitaal in de zin van art. 13,
tweede lid Wet VPB 1969.512 Dit heeft tot gevolg dat winstrechtloze aandelen
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 13 Wet VPB
1969. Voor het begrip belang in art. 13a Wet VPB 1969 geldt dit echter niet, aangezien wordt aangesloten bij het bezit van aandelen (alsmede lidmaatschapsrechten of bewijzen van deelgerechtigdheid) die bij de ontbinding van het lichaam
delen in de reserves van het lichaam. Gelet op de ratio van de deelnemingsvrijstelling – te weten het voorkomen dat in een deelnemingsverhouding dezelfde
winst tweemaal in de heffing wordt betrokken – is het mijns inziens opmerkelijk
dat de wetgever heeft gemeend om winstrechtloze aandelen onder de deelnemingsvrijstelling te laten vallen, aangezien de houder van dergelijke aandelen
niet zal worden geconfronteerd met dubbele belastingheffing. Bovendien kan
het bestaan van winstrechtloze aandelen mede tot gevolg hebben dat een houder
van gewone aandelen geen kwalificerende deelneming heeft, terwijl deze wel
gerechtigd is tot ten minste vijf procent van de dividenden en vermogensresultaten van de deelneming.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat zeggenschap in lichamen die niet in
art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 zijn genoemd niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Vreemd vermogen
Aangezien vreemd vermogen niet is genoemd bij de omschrijving van het deelnemingsbegrip in art. 13 Wet VPB 1969, kan de verstrekking van vreemd vermogen niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.

512. NnaV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 37.
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6.9.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Voor het bepalen van de omvang van een belang als bedoeld in art. 13, tiende
lid, veertiende lid en zestiende lid Wet VPB 1969 gelden de uitgangspunten
zoals verwoord in het tweede en derde lid van art. 13 Wet VPB 1969. Dit kan
worden afgeleid uit de systematiek van art. 13 Wet VPB 1969 en de formulering
van het veertiende lid. In laatstgenoemde bepaling wordt vrijwel dezelfde formulering gebruikt als in art. 13, tweede lid Wet VPB 1969. Het zestiende lid
verwijst ook naar art. 13, tweede lid en derde lid Wet VPB 1969. Dit geldt overigens niet voor het belang in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve
grondslag, aangezien voor een belang in een dergelijk lichaam geen ondergrens
geldt. De omvang van een belang in art. 13 Wet VPB 1969 wordt in beginsel
derhalve bepaald aan de hand van:
a. het aandeel in het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap, waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen soortaandelen;
b. het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een open
fonds voor gemene rekening;
c. de gerechtigdheid tot het door een open cv behaalde voordeel.
Voor het bepalen van de omvang van het belang tellen winstbewijzen en
schuldvorderingen als bedoeld in art. 10, eerste lid, onderdeel d Wet VPB 1969
derhalve niet mee, gelet op de systematiek van art. 13 Wet VPB 1969. Deze
rechtsverhoudingen kunnen op basis van de fictie van art. 13, vierde en vijfde
lid Wet VPB 1969 wel onder het begrip deelneming vallen. Deze benadering
werd ook gevolgd door de Hoge Raad in HR 28 juni 1995, nr. 30 439, BNB 1995/271.
De Hoge Raad overwoog dat het in zekere mate deelhebben in een vennootschap
niet met zich meebrengt dat sprake is van aandeelhouderschap, zodat de
deelnemingsvrijstelling derhalve niet van toepassing is. Hieruit kan m.i. ook
worden afgeleid dat de aanwezigheid van een deelnemerschapslening niet van
invloed is op de omvang van het belang van de andere aandeelhouders.513
Hoewel er geen expliciete aanwijzingen voor zijn, ligt het voor de hand dat
voor het bepalen van de omvang van het belang in andere bepalingen binnen
de deelnemingsvrijstelling en in het voorgestelde art. 28c en art. 34b Wet VPB
1969 dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Een expliciete uitzondering
geldt overigens voor het begrip belang in art. 13a, eerste lid Wet VPB 1969. Bij
het bepalen van de omvang van dit belang dient, in afwijking van de hiervoor
besproken bepalingen, rekening te worden gehouden met de anti-ontgaansbepaling van art. 13a, derde lid Wet VPB 1969. Aandelen (alsmede lidmaatschapsrechten of bewijzen van deelgerechtigdheid) die bij de ontbinding van het
lichaam niet delen in de reserves van het lichaam blijven buiten beschouwing
bij het bepalen van de omvang van het belang. Dergelijke aandelen tellen
echter wel mee in het kader van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969. Er wordt
binnen de deelnemingsvrijstelling geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten aandelen. Binnen de regeling van de deelnemingsvrijstelling
geldt namelijk als uitgangspunt het totale gestorte kapitaal in de vennootschap,

513. In dezelfde zin Van Dieren en Van Lindonk, 2006, blz. 457.
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verdeeld over alle aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij
bezitten. Dit geldt eveneens voor de houders van participaties in een open fonds
voor gemene rekening of cv. De individuele bijdrage van de aandeelhouders/participanten is derhalve niet relevant. Deze objectivering van de onderlinge positie
van de houders van een deelneming werkt m.i. door naar het begrip belang zoals
dat voorkomt binnen de regeling van de deelnemingsvrijstelling.
6.9.4

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in de deelnemingsvrijstelling biedt een relatief
grote mate van rechtszekerheid als gevolg van de koppeling met het specifiek
omschreven deelnemingsbegrip. Alleen ten aanzien van deelbelangen is als
gevolg van het ontbreken van een codificatie van het Falcons-arrest en een aantal
onbeantwoorde vragen nog sprake van rechtsonzekerheid. Per saldo biedt het
gebruik van het begrip belang naar mijn mening voldoende rechtszekerheid.
De specifieke omschrijving van het deelnemingsbegrip is naar mijn mening ook
bevorderlijk voor de uitvoerbaarheid. Wel is de regeling van de deelnemingsvrijstelling in de loop der jaren steeds complexer geworden, hetgeen niet bevorderlijk
is voor de toegankelijkheid van de regeling. Mijns inziens wordt ten aanzien van
het begrip belang deels voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een belang
kunnen vormen is het gebruik van dit begrip in de deelnemingsvrijstelling naar
mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling om dezelfde
winst in deelnemingsverhoudingen niet tweemaal in de heffing te betrekken
(ne-bis-in-idem-beginsel). Na invoering van het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ wordt het doel echter niet in alle
gevallen bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is geen sprake van het gebruik
van het begrip belang in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar is.
In zoverre is het gebruik en de invulling van het begrip belang naar mijn mening
proportioneel. Alleen ten aanzien van de gevolgen van het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ kan de invulling van het
begrip belang zoals gezegd leiden tot overkill of underkill.
De beoordeling van het begrip belang in de deelnemingsvrijstelling is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet

Uitvoerbaarheid

Voldoet

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet deels
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6.10

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 3 B E N 1 3 BA W E T V P B
1 9 6 9 ( A F G E WA A R D E E R D E S C H U L DV O R D E R I N G E N )

6.10.1

Doel en strekking

Art. 13b en 13ba Wet VPB 1969 richten zich op situaties waarin het verlies op
een afgewaardeerde vordering op een deelneming definitief wordt gemaakt514
terwijl de waardestijging van deze vordering onbelast word getoucheerd onder
de deelnemingsvrijstelling. Art. 13b Wet VPB 1969 richt zich op situaties waarin
de afgewaardeerde vordering wordt vervreemd of overgebracht. Art. 13ba Wet
VPB 1969 bestrijdt situaties waarin de afgewaardeerde vordering wordt omgezet.
In art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde en dertiende lid Wet VPB 1969 wordt
het zelfstandige begrip belang gehanteerd. Deze bepalingen richten zich op
situaties waarin een lichaam tussen de belastingplichtige en de schuldenaar
wordt geschoven met als doel de werking van de hoofdregel van deze regelingen
te omzeilen. De wetgever heeft in het kader van art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB
1969 expliciet aangegeven dat aan het belang dat de tussenhoudster heeft in
de schuldenaar, geen kwalitatieve criteria worden gesteld.515
Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat de doelstelling van deze bepaling
niet zozeer ziet op het bestrijden van situaties waarin sprake is van een deelneming in de schuldenaar en een tussenhoudster wordt tussengeschoven – zoals
bijvoorbeeld bij art. 13, tiende en veertiende lid Wet VPB 1969 het geval is –
maar veeleer om de situatie waarin belaste resultaten via het tussenschuiven
van een tussenhoudster worden getransformeerd in onbelaste deelnemingsresultaten. In het laatste geval is het niet noodzakelijk dat voor het moment van
tussenschuiven sprake was van een deelneming in kwalitatieve zin in de
schuldenaar. Te denken valt aan een situatie waarin het tussengeschoven
lichaam louter winstbewijzen van de schuldenaar heeft die een belang van ten
minste vijf procent vertegenwoordigen waardoor de waardetoename van de
schuldenaar via de tussenhoudster bij de belastingplichtige schuldeiser onder
de onbelaste deelnemingssfeer wordt gebracht. Ook na het tussenschuiven is
het niet noodzakelijk dat de tussenhoudster een deelneming heeft in de
schuldenaar.516
Overigens dient te worden opgemerkt dat art. 13b Wet VPB 1969 ook van toepassing kan zijn indien de waarde van de deelneming in waarde is gestegen,

514. Door de afgewaardeerde vordering om te zetten, te vervreemden of over te brengen. De situatie
waarin een afgewaardeerde vordering wordt omgezet is thans apart geregeld in art. 13ba Wet
VPB 1969.
515. MvT, Kamerstukken II 2003/04, 29 686, nr. 3, blz. 16.
516. Dit ligt mijns inziens ook voor de hand aangezien een buitenlandse tussenhoudster die niet
belastingplichtig is in Nederland per definitie geen ‘deelneming’ als bedoeld in art. 13, tweede
lid Wet VPB 1969 kan bezitten in de schuldenaar. Vgl. Bobeldijk 2004, blz. 1409 en Van Eijsden
2004, blz. 2710.
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terwijl de waarde van de schuldenaar waarin een middellijk belang wordt
gehouden juist in waarde is gedaald.517
6.10.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
De wetgever heeft geen aanwijzingen gegeven hoe het begrip belang in art. 13b,
vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB 196 moet worden ingevuld. Gelet op
de ratio van deze bepalingen ligt het naar mijn mening voor de hand dat aandelen
in vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid, bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten in
een coöperatie in ieder geval onder het begrip belang vallen.
Ook leningen die fiscaal als eigen vermogen kwalificeren, dienen naar mijn
mening zelfstandig onder het begrip belang te vallen. Indien de tussenhoudster
een dergelijke lening verstrekt aan de schuldenaar, zal de waardetoename van
de schuldenaar onbelast via de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de
tussenhoudster bij de belastingplichtige terecht kunnen komen. Het feit dat het
verstrekken van een dergelijke lening niet gepaard gaat met het verkrijgen van
zeggenschap in de schuldenaar is naar mijn mening niet relevant. Het gaat er
immers om te voorkomen dat de belastingplichtige crediteur het financiële
voordeel als gevolg van de waardetoename van de debiteur onder de deelnemingsvrijstelling weet te scharen.
Economische eigendom
De conclusie die hiervoor is getrokken ten aanzien van leningen die voor fiscale
doeleinden als vreemd vermogen kwalificeren, geldt gelet op de ratio van art. 13b,
vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB 1969 ook ten aanzien van de economische eigendom van aandelen en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren. In dat
geval is er mijns inziens ook sprake van een belang. Via het houden van de economische eigendom is het immers eveneens mogelijk om de waardetoename
van de schuldenaar onbelast via de deelnemingsvrijstelling te toucheren.
Deelbelangen
Voor zover het financiële deelbelangen betreft, geldt dat dergelijke rechtsverhoudingen naar mijn mening ook onder het begrip belang geschaard moeten
worden, gelet op de ratio van art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet
VPB 1969. Indien de tussengeschoven entiteit dergelijke belangen houdt in de
schuldenaar kan dit zich vertalen in een waardetoename van de tussenhoudster.
De reikwijdte van het begrip belang in art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde
lid Wet VPB 1969 is daarmee ruimer dan het begrip belang in art. 13 en art. 13a
Wet VPB 1969.
Zeggenschap
Losgekoppelde stemrechten (indien het economische belang bij de aandelen
zich bij een ander bevindt) en zeggenschap (ingeval van winstrechtloze aandelen)

517. Zie Bobeldijk 2009, onderdeel 6.6.12.
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leiden naar mijn mening niet tot de aanwezigheid van een belang. Het kunnen
uitoefenen van zeggenschap in de schuldeiser zal zich immers niet vertalen in
een waardetoename van de tussenhoudster. In dit verband is de reikwijdte van
het begrip belang in art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB 1969
beperkter dan het begrip belang in art. 13 en art. 13a Wet VPB 1969.
Vreemd vermogen
Vreemd vermogen kan naar mijn mening onder omstandigheden leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie
waarin sprake is van een winstdelende lening die voor fiscale doeleinden niet
kwalificeert als eigen vermogen. Indien de tussengeschoven entiteit een dergelijke vordering heeft op de schuldenaar, kan zich een waardetoename van de
tussenhoudster voordoen. Naar mijn mening dient echter van geval tot geval
te worden beoordeeld of een vordering als een belang moet worden aangemerkt.
Het is niet wenselijk om een vordering in zijn algemeenheid als een belang
aan te merken. Zoals in paragraaf 3.2.6.1 reeds is aangegeven vertonen de
kenmerken van vreemd vermogen namelijk geen overeenkomsten met het
complex van rechten en verplichtingen dat is belichaamd in een aandeel of
een daarmee vergelijkbaar rechtsfiguur dat wel als een belang is aan te merken.
6.10.3

Het bepalen van de omvang van het belang

In art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB 1969 is de ondergrens
gesteld op vijf procent. Deze grens is overduidelijk gebaseerd op het deelnemingsbegrip van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969. Men zie goed dat het belang
van vijf procent ziet op het belang van de belastingplichtige in de schuldenaar
dat wordt gehouden via een deelneming. Indien sprake is van een belang met
een omvang van minder dan 25 procent in de deelneming en de deelneming
op haar beurt een belang van precies 20 procent heeft in de schuldenaar, is
geen sprake van een kwalificerend belang. De belastingplichtige heeft dan
namelijk een belang van minder dan vijf procent in de schuldenaar. In dit geval
wordt de doelstelling van de wetgever niet bereikt.
Bij het bepalen van de omvang van het belang dient, gelet op de ratio van
art. 13b, vijfde lid en art. 13ba, twaalfde lid Wet VPB 1969, naar mijn mening
een materiële benadering plaats te vinden, waarbij het financiële belang als
uitgangspunt dient. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld in geval van
soortaandelen niet moet worden aangesloten bij het aandeel in het gestorte of
geplaatste kapitaal maar bij de het daadwerkelijke financiële belang en bij de
daadwerkelijke zeggenschap. Dit impliceert dat de individuele bijdrage van de
houders van het belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de
omvang van het belang. De wetgever heeft op dit punt echter geen duidelijkheid
verschaft, hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt.
6.10.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 13b en art. 13ba Wet VPB 1969 voldoet naar mijn
mening niet aan het rechtszekerheidsvereiste. Een concrete invulling van de
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rechtsfiguren die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang ontbreekt
namelijk. Daarnaast heeft de wetgever geen duidelijkheid verschaft omtrent de
wijze waarop de omvang van het belang moet worden bepaald.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend, hetgeen niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van
de toch al complexe regelingen. Dit maakt de regelingen overigens niet onuitvoerbaar. De reikwijdte is van de regelingen is immers duidelijk afgebakend tot
specifieke situaties, zodat mijns inziens voor een deel wordt voldaan aan het
uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een belang
kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling naar mijn
mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat de exacte
invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden vastgesteld
of het doel in alle gevallen volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele
sprake van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever is ten aanzien van het gebruik
en de invulling van het begrip belang geen sprake van proportionaliteit. De wijze
waarop het begrip belang in art. 13b en art. 13ba Wet VPB 1969 wordt toegepast
kan leiden tot overkill of underkill. De mogelijkheid dat een rechtsverhouding
ten onrechte wel of niet als kwalificerend belang wordt aangemerkt is mijns
inziens onwenselijk en vermijdbaar. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan de situatie waarin het aandelenkapitaal van de debiteur bestaat uit vier
procent gewone aandelen en 96 cumulatief preferente aandelen. Gelet op de
ratio van beide wettelijke bepalingen is het mijns inziens niet de bedoeling dat
een 100 procents-deelneming geen kwalificerend belang in de schuldenaar zou
hebben indien de deelneming alleen de gewone aandelen houdt. Evenmin kan
het in mijn ogen de bedoeling zijn dat de deelneming wel een kwalificerend
belang in de schuldenaar zou hebben indien de deelneming alleen de cumulatief
preferente aandelen houdt.
De beoordeling van het begrip belang in art. 13b en art. 13ba Wet VPB 1969 is in
onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet
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6.11

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 3 L W E T V P B 1 9 6 9

6.11.1

Doel en strekking

Art. 13l Wet VPB 1969 richt zich tegen de bovenmatige financiering van deelnemingen met geldleningen. De rente op geldleningen wordt in aftrek beperkt
voor zover sprake is van een tekort aan eigen vermogen ten opzichte van de
gemiddelde verkrijgingsprijs van de deelnemingen. Er is dan sprake van een
deelnemingsschuld. Bij het bepalen van de omvang van de deelnemingsschuld
mag de verkrijgingsprijs van de deelneming(en) buiten beschouwing worden
gelaten indien bij de verwerving van de deelneming(en) sprake is van een uitbreidingsinvestering in operationele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen
om een uitbreiding van de activiteiten van de belastingplichtige maar ook van
de met hem verbonden lichamen. Met andere woorden, deze tegemoetkoming
geldt indien er bezien vanuit het concern sprake is van een uitbreidingsinvestering. Doel van deze tegemoetkoming is om het vestigingsklimaat voor ‘reële’
gevallen niet aan te tasten.
In art. 13l, vijfde lid Wet VPB 1969 wordt naast het verbondenheidsbegrip ook
het zelfstandige begrip belang gehanteerd. Deze bepaling spreekt van een
verwerving of uitbreiding van het belang in het lichaam waarin de deelneming
wordt gehouden in verband met een uitbreiding van operationele activiteiten.
6.11.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Gelet op de context waarin de term belang wordt gebruikt, moet in eerste
instantie worden aangesloten bij het deelnemingsbegrip van art. 13, tweede lid
Wet VPB 1969, hetgeen de rechtszekerheid naar mijn mening bevordert. In het
achtste lid van art. 13l Wet VPB 1969 is voorts bepaald dat onder deelneming
een bezit wordt verstaan waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Derhalve vallen ook winstbewijzen en schuldvorderingen als bedoeld in art. 10,
eerste lid, onderdeel d Wet VPB 1969 (zogenoemde deelnemerschapsleningen)
onder het begrip ‘deelneming’, op grond van de meesleep- en meetrekregeling
van art. 13, vierde, respectievelijk vijfde lid Wet VPB 1969.
Economische eigendom
Ook de economische eigendom van de in art. 13, tweede lid Wet VPB 1969
genoemde rechtsfiguren kan leiden tot de aanwezigheid van een belang, zo
volgt uit het hiervoor genoemde arrest, HR 16 oktober 1985, nr. 23 033, BNB
1986/118. Dit is ook in lijn met de definitie van de term deelneming in art. 13l,
achtste lid Wet VPB 1969 en de ratio van de regeling.
Deelbelangen
Aangezien het achtste lid van deze bepaling bepaalt dat onder deelneming een
bezit wordt verstaan waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, wordt
aangenomen dat ook rechten om aandelen te verwerven en rechten op nabeta-
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lingen onder de term deelneming vallen. Op basis van de systematiek van art. 13l
Wet VPB 1969 kunnen dergelijke rechten ook onder het begrip belang worden
geschaard. Zoals ik in paragraaf 6.9.2 hiervoor heb aangegeven, kan worden
beargumenteerd dat dergelijke rechten kwalificeren als een bezit waarop de
deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Rechten om aandelen te verwerven
zouden in deze benadering mijns inziens dan ook moeten leiden tot de aanwezigheid van een deelneming in zin van art. 13l Wet VPB 1969 en daarmee tot een
belang in de zin van art. 13l, vijfde lid Wet VPB 1969.
Ten aanzien van genotsrechten heb ik in paragraaf 6.9.2 aangegeven dat nog
niet duidelijk is of deze kunnen kwalificeren als een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Ook voor de toepassing van art. 13l Wet VPB
1969 is dus niet duidelijk of genotsrechten als een belang kunnen kwalificeren.
Zeggenschap
Losgekoppelde stemrechten, bijvoorbeeld in de situatie dat de juridische eigenaar
de economische eigendom heeft overgedragen, kunnen zoals gezegd leiden tot
de aanwezigheid van een deelneming in de zin van art. 13, tweede lid Wet VPB
1969. Hetzelfde geldt voor zeggenschap in de vorm van het bezit van
winstrechtloze aandelen. De vraag is echter of deze rechtsfiguren ook leiden tot
een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Als hoofdregel
geldt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord maar indien men
rechtsfiguren bezit die geen enkel financieel belang vertegenwoordigen, kan
men zich afvragen of de deelnemingsvrijstelling in materiële zin wel van toepassing is op hetgeen men bezit. Mijns inziens is dat niet het geval. Gelet op de ratio
van art. 13l Wet VPB 1969 ontmoet het naar mijn mening overigens geen bezwaar
indien rechtsverhoudingen die louter zeggenschap vertegenwoordigen niet onder
het begrip deelneming c.q. het begrip belang worden geschaard. Er is dan immers
geen sprake van een zogenoemd ‘Bosal-gat’ en dus is er ook geen reden om dergelijke bezittingen mee te nemen bij het bepalen van de omvang van de deelnemingsschuld.
Vreemd vermogen
Aangezien vreemd vermogen geen bezit is waarop de deelnemingsvrijstelling
van toepassing is, biedt de systematiek van art. 13l Wet VPB 1969 geen ruimte
om vreemd vermogen onder het begrip belang te scharen.
6.11.3

Het bepalen van de omvang van het belang

In art. 13l, vijfde lid Wet VPB 1969 is geen ondergrens opgenomen. Aangezien
het in deze bepaling gaat om een verwerving of uitbreiding van het belang in
het lichaam waarin een deelneming wordt gehouden geldt impliciet een ondergrens van vijf procent. Het bepalen van de omvang van het belang dient naar
mijn mening op dezelfde manier plaats te vinden als in art. 13, tweede lid Wet
VPB 1969, hetgeen de uitvoerbaarheid naar mijn mening ten goede komt.518
Derhalve is de individuele bijdrage van de houders van het belang in een lichaam

518. Dit neemt niet weg dat de uitvoerbaarheid van art. 13l Wet VPB 1969 in zijn geheel op de nodige
kritiek kan rekenen. Zie bijvoorbeeld Wolvers 2012, blz. 1867.
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relevant bij het bepalen van de omvang van het belang. Het gaat immers om
het aandeel in het nominaal gestorte kapitaal. De vraag is echter hoe de omvang
van een belang moet worden bepaald indien sprake is van een combinatie van
aandelen in een vennootschap en rechten om aandelen in deze vennootschap
te verwerven, indien de omvang van het individuele belang minder is dan vijf
procent. Is het met andere woorden mogelijk om aandelen en rechten om
aandelen te verwerven bij elkaar op te tellen? Op basis van de definitie van het
begrip deelneming in art. 13l, achtste lid Wet VPB 1969 lijkt dit niet mogelijk.
Ondanks het bezit van een recht om aandelen te verwerven zal een aandelenbezit met een omvang van minder dan vijf procent immers niet kwalificeren
als een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dat het recht
om aandelen te verwerven mogelijk wel kan worden aangemerkt als een bezit
waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, staat daar niet aan in de
weg. Het bepalen van de omvang van het belang zal mijns inziens derhalve
moeten plaatsvinden per individueel rechtsfiguur waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing zou kunnen zijn. De wetgever heeft op dit punt echter
geen volledige duidelijkheid verschaft.
6.11.4

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in art. 13l, vijfde lid Wet VPB 1969 biedt een
relatief grote mate van rechtszekerheid, als gevolg van de koppeling met het
specifiek omschreven deelnemingsbegrip en de context waarin het voorkomt.
Alleen ten aanzien van deelbelangen is als gevolg van een aantal onbeantwoorde
vragen naar aanleiding van het Falcons-arrest nog sprake van rechtsonzekerheid.
Per saldo biedt het gebruik van het begrip belang naar mijn mening voldoende
rechtszekerheid.
De specifieke omschrijving van het deelnemingsbegrip en daarmee het begrip
belang is naar mijn mening ook bevorderlijk voor de uitvoerbaarheid. Dat
art. 13l Wet VPB 1969 in zijn geheel een complexe en moeilijk uitvoerbare
regeling is geworden, vindt niet zijn oorzaak in het gebruik en de invulling
van het begrip belang in het vijfde lid van deze bepaling. Mijns inziens wordt
ten aanzien van het begrip belang derhalve voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van dit begrip naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling om de verkrijgingsprijs buiten
aanmerking te laten voor zover de uitbreiding of verwerving van het belang
in de deelneming verband houdt met een uitbreiding van operationele activiteiten.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is er naar mijn mening geen
sprake van het gebruik van het begrip belang in situaties waarin dit onwenselijk
is en vermijdbaar is. In zoverre is het gebruik en de invulling van het begrip
belang naar mijn mening proportioneel.
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De beoordeling van het begrip belang in de deelnemingsvrijstelling is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet

Uitvoerbaarheid

Voldoet

Doeltreffendheid

Voldoet

Proportionaliteit

Voldoet

6.12

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 4 C W E T V P B 1 9 6 9

6.12.1

Doel en strekking

In art. 14c Wet VPB 1969 is de geruisloze terugkeerregeling opgenomen. Op
verzoek wordt de winst die ontstaat bij of als gevolg van de ontbinding van een
nv of bv die uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders heeft buiten
aanmerking gelaten indien de onderneming door de aandeelhouders wordt
voortgezet. Doel van de regeling is om een economisch gewenste terugkeer uit
de bv of de nv fiscaal niet te belemmeren. Voor de faciliteit komen zoals gezegd
alleen de bv, de nv of daarmee vergelijkbare rechtspersonen met een in aandelen
verdeeld kapitaal in aanmerking. Indien er op het moment van de terugkeer
nog verrekenbare verliezen aanwezig zijn, dan worden deze verliezen op grond
van het derde lid (deels) aangemerkt als ondernemingsverlies van de aandeelhouders die de onderneming voortzetten. Het zesde lid bepaalt dat de toepassing
van deze faciliteit ingeval van meerdere aandeelhouders dient plaats te vinden
door de betreffende verliezen naar rato van het belang van iedere aandeelhouder
toe te rekenen. De ratio van deze bepaling is dat de verhouding in de gerechtigdheid tot de voortgezette onderneming gelijk moet zijn aan de verhouding in de
(indirecte) gerechtigheid tot de vennootschap die de aandeelhouders voorafgaande
aan de overdracht hadden.519
6.12.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie kan worden
vastgesteld dat in ieder geval aandelen in een nv of bv, dan wel daarmee vergelijkbare lichamen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Aangezien
de reikwijdte van art. 14c Wet VPB 1969 is beperkt tot genoemde lichamen,
kunnen aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, bewijzen
van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie niet leiden tot de aanwezigheid van een belang.

519. Zie de toelichting op de zevende standaardvoorwaarde bij art. 14c Wet VPB 1969 zoals opgenomen
in het Besluit 20 februari 2003, nr. CPP2002/3267M.
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Een informele kapitaalstorting leidt mijns inziens niet tot de aanwezigheid
van een belang. Zoals reeds is aangegeven leidt een dergelijke vermogensverschaffing immers niet tot een grotere gerechtigdheid tot de winst en het
liquidatiesaldo van het lichaam en derhalve ook niet tot een verwatering van
het financiële belang van andere aandeelhouders.
Gelet op de ratio van art. 14c, zesde lid Wet VPB 1969 kan naar mijn mening
niet worden uitgesloten dat leningen die fiscaal als eigen vermogen kwalificeren
en die door een aandeelhouder zijn verstrekt aan de vennootschap, als belang
kunnen kwalificeren. Dit zou met zich meebrengen dat niet alleen de omvang
van het door aandelen vertegenwoordigde belang, maar ook de omvang van
het door dergelijke leningen vertegenwoordigde belang relevant is. Het gaat
immers om de verhouding in de gerechtigdheid tot de vennootschap.
Economische eigendom
De ratio van art. 14c, zesde lid Wet VBP 1969 brengt naar mijn mening met zich
mee dat verondersteld moet worden dat ook de economische eigendom van
aandelen als een belang in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt.520
Het gaat immers om een toerekening van verliezen naar rato van het belang
in de vennootschap.521 Het ligt derhalve voor de hand dat moet worden aangesloten bij de relatieve gerechtigdheid van de voortzettende natuurlijke persoon
tot de verliezen van de vennootschap.
Deelbelangen
In art. 14c, vijfde lid Wet VPB 1969 worden houders van winstbewijzen die
medegerechtigd zijn tot het vermogen van de vennootschap gelijkgesteld met
aandeelhouders. Winstbewijzen kunnen derhalve ook leiden tot de aanwezigheid van een belang. Andere deelbelangen kunnen naar mijn mening niet leiden
tot de aanwezigheid van een belang, aangezien deze niet per definitie een
gerechtigdheid tot de verliezen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Zeggenschap en losgekoppelde stemrechten
Losgekoppelde stemrechten (indien het economische belang bij de aandelen
zich bij een ander bevindt) en zeggenschap (ingeval van winstrechtloze aandelen) zouden op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 14c, zesde
lid Wet VPB 1969. Naar mijn mening verzet de ratio van deze bepaling zich
echter tegen deze benadering. Het kunnen uitoefenen van zeggenschap in de
vennootschap brengt immers geen gerechtigdheid tot de verliezen van de
vennootschap met zich mee.

520. De opmerking in onderdeel C1 van het Besluit van 27 december 2005, nr. CPP2005/2573M, NTFR
2006/83 dat certificaten van aandelen niet gelijk te stellen zijn met aandelen staat hier niet aan
in de weg. Immers, na decertificering kan men een beroep doen op de faciliteit art. 14c Wet VPB
1969.
521. Zie MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 3, blz. 52-53.
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Vreemd vermogen
Het verstrekken van vreemd vermogen leidt op basis van een grammaticale
wetssystematische interpretatie niet tot de aanwezigheid van een belang in de
zin van art. 14c, zesde lid Wet VPB 1969. Naar mijn mening verzet de ratio van
deze bepaling zich ook niet tegen deze uitwerking. De verstrekker van vreemd
vermogen heeft immers altijd recht op terugbetaling van de hoofdsom en deelt
daarmee in normale gevallen niet in de verliezen van de vennootschap.522
6.12.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Hoewel een toelichting ontbreekt, dient gelet op de ratio van art. 14c, zesde lid
Wet VPB 1969, bij het bepalen van de omvang van het belang naar mijn mening
een materiële benadering plaats te vinden, waarbij het financiële belang als
uitgangspunt dient. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld in geval van
soortaandelen niet moet worden aangesloten bij het aandeel in het gestorte of
geplaatste kapitaal maar bij de het daadwerkelijke financiële belang523 in de
vennootschap. Het gaat immers om de relatieve gerechtigdheid tot de verliezen
van de vennootschap. Dit impliceert dat de individuele bijdrage van de houders
van het belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de omvang
van het belang. Het gaat immers niet om de bijdrage in het totale vermogen van
de vennootschap maar om de gerechtigdheid tot de resultaten van deze vennootschap.
6.12.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 14c Wet VPB 1969 voldoet naar mijn mening voor een
deel aan het rechtszekerheidsvereiste. Enerzijds ontbreekt een concrete invulling
van de rechtsfiguren die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang en
de wetgever heeft daarnaast geen duidelijkheid verschaft omtrent de wijze
waarop de omvang van het belang moet worden bepaald. Wel is duidelijk dat
het belang een gerechtigdheid tot de verliezen moet vertegenwoordigen, hetgeen
een materiële benadering impliceert, zowel in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht.
De exacte invulling van het begrip belang is niet bekend, aangezien een toelichting op dit begrip niet is gegeven. Dit is mijns inziens niet bevorderlijk voor de
toegankelijkheid van de regeling. Wel is de reikwijdte van de regeling duidelijk
afgebakend tot specifieke situaties waarin sprake is van een gerechtigdheid tot
de verliezen, zodat mijns inziens deels wordt voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.

522. Indien het fout gaat met een vennootschap delen crediteuren wel in de verliezen en onderscheiden
zij zich van de eigen vermogenverschaffer in de volgorde waarin zij recht hebben op het liquidatiesaldo.
523. Het daadwerkelijke financiële belang kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan de gerechtigdheid
tot de overwinst. Vgl. HR 18 oktober 2013, nr. 13/00274, V-N V-N 2013/51.13 waarop in paragraaf
6.15.3 nader wordt ingegaan.
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Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. Omdat
de exacte invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden
vastgesteld of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake
van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever leidt het gebruik van het begrip
belang naar mijn mening niet snel tot overkill. Dit houdt verband met de
context waarin het begrip belang is gebruikt, op grond waarvan getoetst moet
worden of sprake is van een gerechtigdheid tot de verliezen. De mogelijkheid
dat een rechtsverhouding als ten onrechte wel of niet als een kwalificerend
belang wordt aangemerkt in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar,
acht ik zeer klein. In zoverre is het gebruik van het begrip belang naar mijn
mening proportioneel.
De beoordeling van het begrip belang in art. 14c Wet VPB 1969 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet deels

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet

6.13

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 5 A B W E T V P B 1 9 6 9

6.13.1

Doel en strekking

Het fiscale eenheidsregime dat in art. 15 e.v. Wet VPB 1969 is opgenomen maakt
een inbreuk op het uitgangspunt dat lichamen zelfstandig belastingplichtig
zijn voor de heffing van vennootschapsbelasting. Art. 15 Wet VPB 1969 bepaalt
dat een moedermaatschappij de mogelijkheid heeft om de werkzaamheden en
het vermogen van haar dochtermaatschappijen tot haar eigen werkzaamheden
en vermogen te rekenen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het aangaan van een fiscale eenheid heeft tot gevolg dat de resultaten van de verschillende maatschappijen met elkaar worden gesaldeerd en dat rechtsverhoudingen
tussen de verschillende maatschappijen niet zichtbaar zijn. Voorts kunnen
activa en passiva binnen de fiscale eenheid geruisloos worden overgedragen.
Ten slotte hoeft alleen de moedermaatschappij een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Een fiscale eenheid kan slechts gevormd worden indien
de moedermaatschappij ten minste 95 procent van de juridische en economische
eigendom van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een andere
belastingplichtige bezit. In verband met de invoering van de flex-bv per 1
oktober 2012 heeft de wetgever gemeend de bezitseis van de fiscale eenheid te

232

Hoofdstuk 6.

moeten wijzigen. Met ingang van 1 januari 2013 bepaalt art. 15, eerste lid Wet
VPB 1969 dat het aandelenbezit van de moedermaatschappij ten minste 95 procent van de statutaire stemrechten in de dochtermaatschappij moet vertegenwoordigen en in alle gevallen recht moet geven op ten minste 95 procent van
de winst en ten minste 95 procent van het vermogen van de dochtermaatschappij.
In art. 15ab Wet VPB 1969 is voorgeschreven dat de moedermaatschappij haar
belang in de dochtermaatschappij op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan
de voeging op de waarde in het economische verkeer waardeert. Het aldus
behaalde resultaat behoort op genoemd tijdstip tot het resultaat van de moedermaatschappij.524 De ratio van deze bepaling is dat het belang dat de moedermaatschappij in de dochtermaatschappij houdt niet meer zichtbaar is en dientengevolge een mogelijk claimverlies zou kunnen optreden.
6.13.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969 is een waarderingsvoorschrift en kan naar zijn
aard alleen aan de orde komen indien aan het bezitsvereiste van art. 15 Wet VPB
1969 is voldaan. Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat de invulling van
dit bezitsvereiste de invulling van het begrip belang bepaalt. Het gevolg is dat
alleen het bezit van aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kan
leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet
VPB 1969. Aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, bewijzen
van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie kunnen logischerwijs niet leiden tot de aanwezigheid
van een belang. Hetzelfde heeft overigens te gelden voor art. 15ad Wet VPB 1969,
aangezien deze bepaling misbruik van het fiscale eenheidsregime wenst tegen
te gaan. Dit misbruik kan zich niet voordoen terzake van belangen in rechtsvormen die geen deel kunnen uitmaken van de fiscale eenheid.
Uit de parlementaire geschiedenis in het kader van de aanpassing van art. 10
Wet VPB 1969 als onderdeel van de Wet werken aan winst, kan worden afgeleid
dat leningen als bedoeld in art. 10, eerste lid onderdeel d Wet VPB 1969 niet
meetellen voor de bezitseis van art. 15 Wet VPB 1969.525 Ook Kok526 alsmede De
Roos, Pancham en Kampschöer527 komen tot deze conclusie. Dit betekent echter
niet dat dergelijke leningen niet tot een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid
Wet VPB 1969 kunnen leiden. Gelet op de ratio van het waarderingsvoorschrift
zou het namelijk voor de hand liggen om dergelijke leningen wel onder het
begrip belang te scharen.528

524. Op dit resultaat zal gelet op het bezitsvereiste veelal de deelnemingsvrijstelling van toepassing
zijn, behoudens in situaties waarin bijvoorbeeld sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming
of compartimentering van het resultaat.
525. NnavV, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 8, blz. 79.
526. Kok 2006.
527. Zie De Roos, Pancham en Kampschöer 2003, blz. 20.
528. Zij het dat het praktisch belang relatief beperkt zal zijn, aangezien veelal de deelnemingsvrijstelling
van toepassing is op een dergelijke lening op grond van art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969.
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Op basis van een grammaticale interpretatie speelt informeel kapitaal geen rol
bij het bezitsvereiste van de fiscale eenheid.529 Aangezien een storting van
informeel kapitaal zich vertaalt in een verhoging van de verkrijgingsprijs van
de aandelen, leidt informeel kapitaal op zich zelf beschouwd ook niet tot de
aanwezigheid van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969.
Economische eigendom
Uit de eis van art. 15 Wet VPB 1969 dat een fiscale eenheid alleen kan worden
gevormd als een belastingplichtige 95 procent van de (juridische en economische) eigendom van aandelen bezit, kan worden afgeleid dat het bezit van louter
de economische eigendom op zichzelf niet kan leiden tot de aanwezigheid van
een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969. Dit neemt overigens
niet weg dat de economische eigendom wel een wezenlijk onderdeel is van het
belang. Zonder de aanwezigheid van economische eigendom kan er immers
geen sprake zijn van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969.
Deelbelangen
De vraag of het waarderingsvoorschrift van toepassing is op een deelbelang zal
in de praktijk zelden aan de orde zijn. Gelet op het bezitsvereiste van art. 15
Wet VPB 1969 is het namelijk niet mogelijk om een fiscale eenheid te vormen
indien men een deelbelang heeft. Deze vraag zou echter aan de orde kunnen
zijn indien de moedermaatschappij bijvoorbeeld precies 96 procent van de
juridische en economische eigendom van de aandelen in het nominaal gestorte
kapitaal van een andere belastingplichtige bezit en een optierecht heeft op de
resterende vier procent van de aandelen. In dat geval kan er wel een fiscale
eenheid worden gevormd met de dochtermaatschappij. De vraag is dan of het
optierecht onder het waarderingsvoorschrift valt. Naar mijn mening ontbreekt
hiervoor de noodzaak, gelet op de ratio van het waarderingsvoorschrift. Het
optierecht verdwijnt mijns inziens namelijk niet van de balans van de moedermaatschappij, zodat er geen claimverlies kan optreden. Derhalve zou het bezit
van louter een deelbelang niet moeten leiden tot de aanwezigheid van een
belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969. Dit neemt overigens
niet weg dat een deelbelang wel onderdeel kan uitmaken van het belang. Het
vereiste dat een belastingplichtige de economische eigendom van de aandelen
moet bezitten brengt met zich mee dat deelbelangen die een onderdeel vormen
van het gehele economische belang automatisch onderdeel zijn van het begrip
belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969. Rechten om bestaande
aandelen te verwerven en genotsrechten leiden niet zelfstandig tot de aanwezigheid van een belang, maar vormen wel een noodzakelijk onderdeel van het
begrip belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969.
Voor losgekoppelde stemrechten geldt hetzelfde als voor de deelbelangen die
een onderdeel vormen van de economische eigendom. Dergelijke stemrechten
kunnen zelfstandig niet leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin
van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969, maar deze vormen wel een noodzakelijk
onderdeel van het begrip belang. Zonder stemrechten is immers niet voldaan

529. In dezelfde zin Van Lemel 2005, blz. 1702.
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aan het bezitsvereiste van art. 15 Wet VPB 1969, zodat er ook geen sprake van
een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969 kan zijn.530
Zeggenschap
Zeggenschap door middel van winstrechtloze aandelen kan zelfstandig niet leiden
tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB
1969. Dergelijke aandelen vormen echter wel een noodzakelijk onderdeel van
het begrip belang. Zonder bezit van deze aandelen is het immers niet mogelijk
om te voldoen aan het bezitsvereiste van art. 15 Wet VPB 1969, zodat er ook geen
sprake van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969 kan zijn.
Vreemd vermogen
Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie leidt de verstrekking van vreemd vermogen niet tot een belang in de zin van art. 15ab, eerste
lid Wet VPB 1969.531
6.13.3

Het bepalen van de omvang van het belang

De aanwezigheid van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969
impliceert dat de omvang van het belang reeds is vastgesteld. Deze bepaling
betreft immers een waarderingsvoorschrift voor het belang in een dochtermaatschappij op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de voeging van deze
maatschappij in een fiscale eenheid. In de praktijk zal op dat moment derhalve
aan alle vereisten voor het vormen van een fiscale eenheid zijn voldaan, waaronder het bezitsvereiste van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969.
De omvang van een belang in de zin van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969 wordt
op basis van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 in beginsel bepaald aan de hand van
het aandeel in het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap. Tot 1
januari 2003 gold nog een grens van 99 procent. Thans is de grens op 95 procent
gesteld. Met deze verlaging van de bezitsgrens is men tegemoetgekomen aan de
wens om maatschappijen die aandelen hebben uitgegeven in het kader van
werknemersparticipaties deel uit te laten (blijven) maken van een fiscale eenheid.532 De verlaging biedt bovendien een oplossing voor de problemen die een
maatschappij kan ondervinden om ook de laatste aandelen te bemachtigen,
aldus de wetgever.533 De keus voor het percentage van 95 houdt verband met de
uitkoopregeling van art. 2:92a en art. 2:201a BW.534 Op grond van deze bepalingen
kan een aandeelhouder die al dan niet tezamen met andere groepsmaatschappijen
ten minste 95 procent van het geplaatste kapitaal van een naamloze of besloten
vennootschap verschaft, tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een
vordering instellen tot overdracht van hun aandelen aan hem.

530. Zie HR 18 juni 2010, nr. 08/03662, BNB 2010/266.
531. Art. 15ab, zesde lid Wet VPB 1969 geeft een waarderingsvoorschrift voor leningen die tussen
maatschappijen zijn aangegaan.
532. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26 854, nr. 3, blz. 3.
533. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26 854, nr. 3, blz. 8.
534. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26 854, nr. 3, blz. 31.
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Het hanteren van het begrip ‘nominaal gestort aandelenkapitaal’ impliceert
dat niet-volgestorte aandelen van invloed kunnen zijn op de omvang van het
belang in een dochtermaatschappij. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand
van het volgende voorbeeld.
Voorbeeld
Het aandelenkapitaal van X bv bestaat uit 100 aandelen met een
nominale waarde van 1.000 per aandeel. De vennootschap heeft twee
aandeelhouders, A bv en B bv. A bv houdt 95 aandelen en B bv houdt
de overige vijf aandelen. Indien A bv haar aandelen slechts voor 50
procent heeft volgestort en B bv haar aandelen volledig heeft volgestort, dan is het gestorte aandelenkapitaal van X bv als volgt verdeeld:
a. A bv heeft 47.500 en derhalve 90,5 procent;
b. B bv heeft 5.000 en derhalve 9,5 procent.
A bv kan derhalve geen fiscale eenheid vormen met X bv.535
Vorming van een fiscale eenheid is voorts niet mogelijk indien sprake is van
een maatschappij die minder dan 95 procent van het aantal aandelen bezit
maar wel 95 procent van het gestorte kapitaal bezit omdat de aandelen van de
andere aandeelhouder(s) niet volledig zijn volgestort. Met het vereiste van de
juridische eigendom heeft de wetgever immers tot uitdrukking willen brengen
dat de zeggenschap zich voor ten minste 95 procent bij de moedermaatschappij
dient te bevinden. En daar is in dat geval geen sprake van.536
Het voorgaande illustreert dat de onderlinge positie van de houders van het
belang in zekere mate relevant is. Hoewel er een zekere objectivering ligt
besloten in het bezitsvereiste van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 en niet iedere
individuele bijdrage van een aandeelhouder in aanmerking wordt genomen,
is het wel van belang in hoeverre door een individuele aandeelhouder aan de
formele stortingsverplichting is voldaan.
Het dubbele bezitsvereiste (juridisch en economisch eigendom is vereist) van
art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 brengt voorts met zich mee dat sprake is van
een verregaande communicerende-vaten-benadering. Vorming van een fiscale
eenheid is niet mogelijk indien de moedermaatschappij slechts één van beide
vormen van eigendom van ten minste 95 procent van de aandelen ten volle
bezit. De omvang van het belang in de zin van art. 15ab Wet VPB 1969 wordt
derhalve niet alleen bepaald door het aantal aandelen dat men bezit maar ook
door de omvang van het belang bij ieder van deze aandelen. Voor economische
eigendom van een aandeel is immers het gehele economische belang vereist.
Heeft men niet het gehele economische belang bij een aandeel, bijvoorbeeld
omdat een optierecht op de aandelen is toegekend aan een ander, dan wordt
ten aanzien van dat aandeel niet meer voldaan aan de bezitseis van art. 15,
535. Gelet op de letterlijke tekst van de omschrijving van het bezitsvereiste in art. 15 Wet VPB 1969
en de verregaande consequenties die een fiscale eenheid heeft, is deze uitwerking mijns inziens
terecht.
536. In dat geval doet de omvang van het gestorte kapitaal er dus niet toe.
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eerste lid Wet VPB 1969. Weliswaar is men dan nog steeds juridisch eigenaar,
hetgeen voor andere fiscale regelingen zoals bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling voldoende is om als fiscaal eigenaar te kwalificeren mits het gehele
economische belang zich niet bij een ander bevindt.537 Dit is gezien de definitie
van economische eigendom echter niet langer voldoende om te voldoen aan de
bezitseis van art. 15 Wet VPB 1969.538
Bij de bepaling of de omvang van een belang in een dochtermaatschappij 95
procent bedraagt, dient op grond van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969539 rekening
te worden gehouden met soortaandelen. Hierin is bepaald dat de aandelen
waarvan de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit,
gezamenlijk altijd recht moeten geven op ten minste 95 procent van de winst
en ten minste 95 procent van het vermogen van de dochtermaatschappij.540 Op
deze wijze wordt voorkomen dat meer dan vijf procent van de winst van de
dochtermaatschappij toevloeit aan aandelen dit niet in het bezit zijn van de
moedermaatschappij.
6.13.4

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in art. 15ab Wet VPB 1969 biedt een grote
mate van rechtszekerheid, als gevolg van de koppeling met het specifiek
omschreven bezitsvereiste in art. 15, eerste lid Wet VPB 1969.
De specifieke invulling van genoemd bezitsvereiste maakt dat het waarderingsvoorschrift niet zal leiden tot extra lasten voor de belastingdienst en belastingplichtigen. Het is immers duidelijk welke rechtsfiguren onder het waarderingsvoorschrift vallen. Mijns inziens wordt derhalve voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Het gebruik van het begrip belang in het waarderingsvoorschrift is naar mijn
mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is in dit verband mijns inziens
geen sprake van het gebruik van het begrip belang in situaties waarin dit
onwenselijk is en vermijdbaar is.
De beoordeling van het begrip belang in art. 15ab Wet VPB 1969 is in het volgende
schema samengevat:

537. Overigens kan bij louter de juridische eigendom de deelnemingsvrijstelling wellicht ook van
toepassing zijn, zji het dat er geen voordelen zijn om vrij te stellen.
538. Vgl. Rozendal 2009-I, blz. 1520.
539. Voorheen op grond van art. 2 Besluit Fiscale Eenheid.
540. Een uitzondering geldt voor de gerechtigdheid tot de winst ingeval van één bijzonder aandeel
met een symbolische nominale waarde en een recht op de winst van minder dan tien procent van
die waarde. In dat geval wordt de gerechtigdheid tot de winst van dit aandeel buiten beschouwing
gelaten.
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Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet

Uitvoerbaarheid

Voldoet

Doeltreffendheid

Voldoet

Proportionaliteit

Voldoet

6.14

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 5 A D W E T V P B 1 9 6 9
( R E N T E A F T R E K B E P E R K I N G O V E R NA M E H O L D I N G S )

6.14.1

Doel en strekking

In art. 15ad Wet VPB 1969 is een renteaftrekbeperking opgenomen die zich
richt op het tegengaan van het uithollen van de Nederlandse belastinggrondslag
door gebruik te maken van het regime van de fiscale eenheid. De regeling komt
er in het kort op neer dat rente terzake van geldleningen die verband houden
met de verwerving of uitbreiding van een belang door een maatschappij in een
of meer andere maatschappijen, slechts in aftrek komt voor zover de maatschappij die het belang verwerft ‘eigen’ winsten heeft. Aldus beoogt men te voorkomen dat de rente via de fiscale eenheid ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap wordt gebracht.
6.14.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
De aftrekbeperking van art. 15ad Wet VPB 1969 komt pas aan de orde indien
aan het bezitsvereiste van art. 15 Wet VPB 1969 is voldaan. Hieruit kan worden
afgeleid dat in beginsel alleen het bezit van aandelen in vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid kan leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin
van art. 15ab, eerste lid Wet VPB 1969. Aandelen in vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie kunnen niet leiden
tot de aanwezigheid van een belang, aangezien dergelijke lichamen niet kwalificeren als dochtermaatschappij in de zin van art. 15, derde lid, onderdeel e
Wet VPB 1969.
In het kader van art. 15ad Wet VPB 1969 heeft de wetgever expliciet aangegeven
dat een vordering op een dochtermaatschappij niet kan leiden tot de aanwezigheid van een belang,541 maar het is onduidelijk of dit ook geldt voor leningen
die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt. Gelet op de ratio
van de regeling, zou het naar mijn mening logisch zijn indien dergelijke
leningen wel een belang vormen.

541. NnavV, Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz. 89.
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Op basis van een grammaticale interpretatie speelt informeel kapitaal geen rol
bij het bezitsvereiste van de fiscale eenheid.542 Volgens de wetgever kan informeel
kapitaal echter wel een belang vormen in de zin van art. 15ad Wet VPB 1969. De
wetgever heeft in dit verband de situatie voor ogen waarin een lening wordt
aangegaan om bestaande schulden van de overgenomen maatschappij terug te
betalen, waarvoor de overgenomen maatschappij geen tegenprestatie verricht.
In dat geval is sprake van een informele kapitaalstorting die volgens de wetgever
kwalificeert als de verwerving of uitbreiding van een belang.543 Zo op het eerste
gezicht is de benadering van wetgever wel te begrijpen, gelet op de ratio van
art. 15ad Wet VPB 1969. Indien de informele kapitaalstorting in het gegeven
voorbeeld niet als belang zou worden aangemerkt, zou excessieve renteaftrek
mogelijk blijven. De benadering van de wetgever spoort mijns inziens echter
niet zonder meer met de tekst en de systematiek van art. 15ad, eerste lid Wet
VPB 1969. Een informele kapitaalstorting kan namelijk niet in alle gevallen
aangemerkt worden als een uitbreiding of verwerving van een belang. Indien
een belastingplichtige in het hiervoor genoemde voorbeeld de aankoop van alle
aandelen in een dochtermaatschappij financiert met eigen vermogen, dan staat
mijns inziens buiten kijf dat de belastingplichtige daarmee 100 procent van het
belang in de dochtermaatschappij heeft verkregen. Omdat het belang in dochtermaatschappij al 100 procent bedraagt is niet mogelijk om op een later tijdstip
nog een belang te verwerven of uit te breiden, ook niet indien een informele
kapitaalstorting plaatsvindt. Het in weerwil van de tekst en systematiek in aanmerking nemen van een informele kapitaalstorting kan onder omstandigheden
dan ook leiden tot overkill. Te denken valt aan andere situaties dan hiervoor
beschreven, zoals de verkoop van een vermogensbestanddeel van de overnameholding aan de dochtermaatschappij tegen een te lage prijs.
Economische eigendom
Hiervoor hebben we al gezien dat het begrip belang in art. 15ad Wet VPB 1969
ruimer wordt uitgelegd dan het bezitsvereiste van art. 15, eerste lid Wet VPB
1969. Naar mijn mening kan ook de economische eigendom zelfstandig als een
belang worden aangemerkt. Indien een overnameholding op een zeker moment
de economische eigendom van een pakket aandelen koopt en de aankoopprijs
van de economische eigendom (geheel of ten dele) financiert met een geldlening,
houdt deze geldlening mijns inziens verband met de verwerving van een belang
in een dochtermaatschappij. Het feit dat het op dat moment nog niet mogelijk
is om een fiscale eenheid aan te gaan staat mijns inziens niet in de weg aan de
aanwezigheid van het verband. Indien op een later tijdstip (tegen een zeer lage
vergoeding) de juridische eigendom van de aandelen wordt verworven kan pas
vanaf dat moment een fiscale eenheid worden gevormd. Desalniettemin zou
art. 15ad Wet VPB 1969 vanaf dat moment van toepassing moeten zijn op de
geldlening, gelet op de ratio van deze bepaling. De wetgever heeft echter nagelaten op dit punt duidelijkheid te verschaffen.

542. In dezelfde zin Van Lemel 2005, blz. 1702.
543. NnavV, Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz. 88-89.
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Deelbelangen
In het kader van art. 15ad, eerste lid Wet VPB 1969 heeft de wetgever expliciet
aangegeven dat een optieovereenkomst onder bepaalde omstandigheden een
belang kan vormen.544 Indien een overnameholding op een zeker moment een
recht om aandelen te verwerven koopt en de koopsom (geheel of ten dele)
financiert met een geldlening, houdt deze geldlening mijns inziens verband
met de verwerving van een belang in een dochtermaatschappij. Het feit dat
het op dat moment nog niet mogelijk is om een fiscale eenheid aan te gaan
staat daar mijns inziens niet aan in de weg. Indien op een later tijdstip (tegen
een zeer lage vergoeding) de juridische en economische eigendom van de aandelen in handen van de overnameholding komt, kan pas vanaf dat moment
een fiscale eenheid worden gevormd. Desalniettemin zou art. 15ad Wet VPB
1969 in dat geval van toepassing moeten zijn op de geldlening, gelet op de ratio
van deze bepaling. De wetgever heeft echter verzuimd duidelijkheid te bieden
op dit punt.
Bij genotsrechten, winstbewijzen en rechten op nabetalingen ligt dit naar mijn
mening niet anders. De verwerving van dergelijke financiële deelbelangen kan
eveneens plaatsvinden in het kader van de verwerving van een belang in een
dochtermaatschappij.545 Derhalve kan niet per definitie gezegd worden dat de
geldlening waarmee de verwerving van de deelbelangen is gefinancierd geen
verband houdt met de verwerving van een belang in een dochtermaatschappij.
Gelet op de ratio van de bepaling zou het mijns inziens wenselijk zijn indien
ook dergelijke deelbelangen als een belang in de zin van art. 15ad Wet VPB
1969 zouden kwalificeren. Ook op dit punt bestaat echter geen duidelijkheid.
Zeggenschap
Hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de economische eigendom,
geldt ook indien sprake is van losgekoppelde stemrechten indien men louter
de ‘kale’ juridische eigendom van de aandelen houdt. Indien een overnameholding op een zeker moment eerst de juridische eigendom van een pakket aandelen koopt en de aankoopprijs daarvan financiert met een geldlening, houdt
deze geldlening dus ook verband met de verwerving van een belang in een
dochtermaatschappij, ook al is het op dat moment nog niet mogelijk om een
fiscale eenheid aan te gaan.546 Losgekoppelde stemrechten kunnen naar mijn
mening eveneens zelfstandig een belang in de zin van art. 15ad Wet VPB 1969
vormen.
Winstrechtloze aandelen kunnen gelet op de ratio van art. 15ad Wet VPB 1969
leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van deze bepaling. Hetgeen
hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de economische eigendom van aandelen

544. NnavV, Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz. 89.
545. Zij het dat een recht op nabetaling ook overeengekomen kan zijn in het kader van een verkoop
van een belang. Zie bijvoorbeeld HR 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006/7 besproken in paragraaf
3.2.4.6.2.
546. Overigens zal de waarde van de ‘kale’ juridische eigendom vrijwel nihil bedragen, zodat dit
voorbeeld een hoog theoretisch en illustratief gehalte heeft.
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en losgekoppelde stemrechten, heeft naar mijn mening ook te gelden voor zeggenschap via winstrechtloze aandelen.
Vreemd vermogen
In het kader van art. 15ad Wet VPB 1969 heeft de wetgever expliciet aangegeven
dat een vordering op een dochtermaatschappij niet kan leiden tot de aanwezigheid van een belang.547 Deze benadering is mijns inziens niet in strijd met de
ratio van de bepaling. De financiering houdt in dat geval immers verband met
de aankoop van een vordering. Bovendien is in dat geval geen sprake van
grondslaguitholling, omdat de vordering als gevolg van voeging komt te vervallen.
6.14.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Voor het begrip belang in art. 15ad Wet VPB 1969 geldt in beginsel geen ondergrens. Wel is het zo dat de daarin opgenomen aftrekbeperking vanzelfsprekend
pas aan de orde kan komen indien sprake is van een fiscale eenheid. Dit impliceert dat er in beginsel dus sprake is van een ondergrens van 95 procent van de
juridische en economische eigendom van de aandelen. Aangezien ook andere
rechtsverhoudingen dan aandelen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een
belang in de zin van art. 15ad Wet VPB 1969 kan de omvang van het belang derhalve groter zijn dan de omvang van het belang in art. 15ab, eerste lid Wet VPB
1969. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de omvang van het door de
aandelen vertegenwoordigde belang 10 is terwijl de informele kapitaalstorting
een omvang heeft van 100. De omvang van het belang is in dat geval 110.548 Het
voorgaande impliceert dat de individuele bijdrage van de houders van het belang
in een lichaam in deze bepaling relevant is bij het bepalen van de omvang van
het belang.
6.14.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 15ad Wet VPB 1969 staat naar mijn mening op gespannen
voet met het rechtszekerheidsvereiste. Gelet op de systematiek van de wet zou
ten onrechte het beeld kunnen ontstaan dat het begrip belang is gekoppeld aan
het bezitsvereiste van art. 15 Wet VPB 1969. Daarnaast heeft de wetgever ten
aanzien van een aantal rechtsfiguren aangegeven dat deze kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang. Hij heeft echter onvoldoende duidelijkheid verschaft omtrent de omstandigheden waaronder dat het geval is. Daarnaast is van
een aantal rechtsfiguren niet bekend of ze kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend. Daarnaast is grondige bestudering van de toelichting op de
regeling noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de invulling van het
begrip belang. Deze aspecten belemmeren de toegankelijkheid van de toch al

547. NnavV, Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 10, blz. 89.
548. Dit geldt dan ook voor de omvang van de verkrijgingsprijs, hetgeen van invloed is op de toegestane
omvang van de overnameschuld in de zin van art. 15ad, vijfde en zesde lid Wet VPB 1969.
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complexe regeling van art. 15ad Wet VPB 1969. Hoewel dit de regeling niet
volledig onuitvoerbaar maakt, is mijns inziens niet voldaan aan het vereiste
van uitvoerbaarheid.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. In
bepaalde gevallen, zoals het doen van een informele kapitaalstorting nadat alle
aandelen al zijn verworven is de regeling echter niet doeltreffend. Ook de
onzekerheid over de invulling van het begrip belang maakt dat slechts ten dele
sprake is van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever kan het gebruik van het begrip
belang leiden tot overkill of underkill. De mogelijkheid dat een rechtsverhouding ten onrechte wel of niet als kwalificerend belang wordt aangemerkt in
situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar was geweest kan zich in het
kader van de toepassing van art. 15ad Wet VPB 1969 voordoen. Men kan hierbij
denken aan de hiervoor genoemde situatie van een informele kapitaalstorting.
In zoverre zou de regeling naar mijn mening proportioneler vormgegeven
kunnen worden door meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de omstandigheden waarin sprake kan zijn van een kwalificerend belang.
De beoordeling van het begrip belang in art. 15ad Wet VPB 1969 is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet niet

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.15

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 1 2 A E N 2 0 A W E T V P B 1 9 6 9
(UITEINDELIJK BELANG)

6.15.1

Doel en strekking

Art. 12a en 20a Wet VPB 1969 zijn beide antimisbruikbepalingen die zich richten
tegen de ongewenste handel in herinvesteringsreservelichamen, respectievelijk
verlieslichamen.
Eerstgenoemde bepaling heeft als doel te voorkomen dat de fiscale claim op
een gevormde herinvesteringsreserve illusoir wordt gemaakt door de aandelen
in het lichaam dat de reserve heeft gevormd over te dragen aan een derde. Deze
nieuwe aandeelhouder kan vervolgens de overgenomen vennootschap een
nieuw bedrijfsmiddel laten aanschaffen waarop de herinvesteringsreserve kan
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worden afgeboekt.549 Het is ook mogelijk om de aandelen te vervreemden aan
bijvoorbeeld een buitenlandse katvanger die de vennootschap leeghaalt zodat
er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn voor de fiscus.550 In beide gevallen
heeft de oude aandeelhouder geprofiteerd van de werking van de herinvesteringsreserve, terwijl hij niet de continuïteit van de onderneming heeft willen waarborgen. Het doel van deze bepaling is dan ook om de vervreemder van het belang
te treffen. In dit verband kan worden gewezen op art. 40 IW 1990 op basis
waarvan de verkopende aandeelhouder aansprakelijk kan worden gesteld voor
de verschuldigde belasting.
Art. 20a Wet VPB 1969 heeft als doel te voorkomen dat de verliezen van een
vennootschap waarvan de onderneming is gestaakt, benut kunnen worden door
een nieuwe aandeelhouder die de overgenomen vennootschap gaat gebruiken
voor nieuwe winstgevende ondernemingsactiviteiten. De wetgever is van mening
dat in een dergelijk geval sprake is van oneigenlijk gebruik van de mogelijkheden
tot verliesverrekening. Anders dan art. 12a Wet VPB 1969, richt deze bepaling
zich dus op de verkrijger van het belang. De wetgever heeft art. 20a Wet VPB
1969 ingevoerd als vervanging voor de regeling van art. 20, lid 5, (oud) Wet VPB
1969, aangezien een aanscherping noodzakelijk was. Zo was het bijvoorbeeld
nodig om ook interne aandeelhouderswisselingen onder het bereik van de
regeling te brengen.551
Beide regelingen treden in werking indien het uiteindelijk belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Art. 12a Wet VPB 1969 bepaalt
kort gezegd dat ingeval van een wijziging van ten minste 30 procent in het uiteindelijke belang van een lichaam, de door het lichaam gevormde herinvesteringsreserve aan de winst van het lichaam moet worden toegevoegd.552 De
hoofdregel van art. 20a Wet VPB 1969 schrijft voor dat de compensabele verliezen
van een lichaam niet langer voorwaarts verrekenbaar zijn met latere winsten
indien ten opzichte van het oudste verliesjaar sprake is van een belangrijke
wijziging in het uiteindelijke belang van dat lichaam van ten minste 30 procent.
Er is in beide gevallen sprake van een zogenoemde ‘nee-tenzij’-bepaling, inhoudende dat de bepaling van toepassing is bij een belangenwijziging, tenzij een
beroep kan worden gedaan op een van de uitzonderingen. Er is geen sprake van
een voor zover benadering, zodat de sancties ook in volle omvang van toepassing
zijn indien de oorspronkelijke aandeelhouder nog steeds een belang van 70
procent in de belastingplichtige behoudt.

549. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld zichtbaar in de vastgoedmarkt. De nieuwe onroerende zaak die
wordt aangeschaft is dan bijvoorbeeld afkomstig van de nieuwe aandeelhouder.
550. Ook het meerdere malen overdragen van de aandelen waardoor de fiscus de vennootschap uit
het oog verliest is genoemd als mogelijkheid om de fiscale claim illusioir te maken. Zie bijvoorbeeld
Post 2012.
551. Zie ook Post 2012, onderdeel 4.4.1.
552. Met ingang van 1 januari 2013 bepaalt art. 12a, eerste lid, onderdeel c Wet VPB 1969 dat de sanctie
ook van toepassing is indien een lichaam op het moment van de belangenwijziging niet langer
over een herinvesteringsreserve beschikt omdat deze inmiddels weer is benut bij de aanschaf van
een vervangend bedrijfsmiddel, mits de verwerving van het bedrijfsmiddel verband houdt met
de wijziging in het uiteindelijk belang.
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6.15.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Op basis van een grammaticale interpretatie kan niet worden vastgesteld welke
rechtsverhoudingen kunnen leiden tot een wijziging in het uiteindelijk belang.
In de parlementaire behandeling bij de invoering van art. 20a Wet VPB 1969
stelde de wetgever (onderstreping van mij, AR):553
“De voorgestelde reparatiemaatregel tegen de handel in verliesvennootschappen
komt er, kort gezegd, op neer dat na een belangrijke aandeelhouderswisseling
geen verrekening van verliezen mogelijk is indien de bezittingen in het verliesof winstjaar in belangrijke mate uit beleggingen bestaan.”

Aangezien de regelingen zich richten tegen de handel in herinvesteringsreservelichamen en verlieslichamen die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting, ligt het mijns inziens voor de hand dat de wetgever met deze
opmerking ook het oog heeft gehad op aandelen in vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening en lidmaatschapsrechten in een coöperatie.554 Dergelijke
lichamen zijn immers allemaal (potentieel) belastingplichtig en kunnen als
zodanig dus over een herinvesteringsreserve of fiscaal compensabele verliezen
beschikken.
Of het verstrekken van informeel kapitaal kan leiden tot een wijziging in het
uiteindelijke belang is niet duidelijk. Het verstrekken van informeel kapitaal
leidt er naar mijn mening niet toe dat de omvang van het belang toeneemt.
Indien een informele kapitaalstorting plaatsvindt door een aandeelhouder dan
leidt dit er immers toe dat dit voordeel ook ten goede komt aan de andere
aandeelhouders naar rato van hun aandelenbelang.555 De verdeling van de
gerechtigdheid tot de compensabele verliezen over de aandeelhouders blijft in
dat geval gelijk. De conclusie is naar mijn mening dan ook dat informeel
kapitaal niet zelfstandig leidt tot de aanwezigheid van een uiteindelijk belang
in de zin van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969.556
Het verstrekken van een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeert kan naar mijn mening wel leiden tot de een wijziging in het uiteindelijk
belang. Hoewel de wetgever dit niet expliciet noemt kan dit mijns inziens
worden afgeleid uit de opmerkingen die zijn gemaakt toen bij de NvW de

553. Zie NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 6, blz. 36. De opmerking had betrekking op
art. 20a Wet VPB 1969. Ten aanzien van art. 15e (oud) Wet VPB 1969 wordt op blz. 44 van dezelfde
NnavV gesproken over aandeelhouderswisselingen.
554. In dezelfde zin Post 2009, blz. 51 e.v. Zie ook onderdeel 2.1 van het besluit van 6 mei 2008, nr.
CPP2008/984M, NTFR 2008/1023 voor wat betreft lidmaatschapsrechten in een coöperatie.
555. Vgl. Heithuis 2012, blz. 528 en Ligthart 2012, blz. 1038.
556. De staatssecretaris is in zijn hoedanigheid van beleidsmaker overigens een andere mening toegedaan. Zie het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, onderdeel 2.1, NTFR 2008/1023 waarin
wordt opgemerkt dat een informele kapitaalverstrekking een belangenwijziging tot gevolg kan
hebben.
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begrippen ‘zeggenschap’ dan wel ‘gerechtigdheid tot het vermogen’ werden
vervangen door het begrip belang. Dit werd als volgt toegelicht:557
“Gekozen is voor het begrip 'belang’, omdat in de praktijk onduidelijkheid bleek
te bestaan over de begrippen ‘gerechtigdheid’ en ‘zeggenschap’ in het oorspronkelijke voorstel. Het begrip belang komt ook in andere bepalingen in de Wet
VPB voor en moet, conform de uitleg bij die bepalingen, materieel worden
getoetst.”

Hoewel niet duidelijk is op welke andere bepalingen in de Wet VPB 1969 de
wetgever precies doelt,558 brengt een materiële toetsing mijns inziens met zich
mee dat het verstrekken van een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen
kwalificeert, in ieder geval kan leiden tot een wijziging in het uiteindelijk belang
in de zin van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969. Deze veronderstelling is naar
mijn mening in lijn met de ratio van deze bepalingen. Indien een derde een
dergelijke lening verstrekt aan een herinvesteringsreservelichaam of verlieslichaam, dan komt het materiële belang in het betreffende lichaam (geheel of
ten dele) bij deze derde terecht. In het eerste geval heeft de vervreemder van
het belang profijt gehad bij het vormen van de herinvesteringsreserve en in het
tweede geval zou de crediteur profijt kunnen hebben van de mogelijkheid tot
verliesverrekening.
Dat een materiële toets moet plaatsvinden kan ook worden afgeleid uit HR 23
mei 2014, nr. 13/02154, NTFR 2014/1488. In de betreffende zaak had de levering
van de aandelen plaatsgevonden op 30 december 2008, bijna twee weken nadat
de herinvesteringsreserve was aangewend bij een vervangende investering.
Volgens de Hoge Raad had het Hof echter onvoldoende gemotiveerd op welke
gronden het belang niet eerder was gewijzigd. Met andere woorden, de juridische
levering van de aandelen is niet doorslaggevend bij de beoordeling of en op welk
moment het uiteindelijke belang is gewijzigd.
Uit HR 22 september 2006, nr. 42 444, BNB 2007/27 zou overigens voorzichtig
kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad van mening is dat het begrip uiteindelijk belang op dezelfde wijze moet worden ingevuld als het begrip belang in
het verbondenheidsbegrip. Dit arrest zou daarmee bevestigen dat leningen die
fiscaal als eigen vermogen kwalificeren inderdaad als een belang in de zin van
art. 20a Wet VPB 1969 aangemerkt kunnen worden. In het arrest was sprake van
de volgende situatie. Van de aandelen in een verliesvennootschap (belanghebbende) werd 37,5 procent gehouden door A bv. Natuurlijke personen C en D
hielden middellijk 57, respectievelijk 43 procent van de aandelen in A bv en zij
hielden dus ieder minder dan een derde gedeelte in belanghebbende. Vervolgens
verwierf A bv de resterende aandelen in belanghebbende. Het geschil draaide

557. Zie NvW, Kamerstukken II 1999/2000, 27 209, nr. 7, blz. 16. Deze opmerking ziet zowel op art. 15e
(oud) Wet VPB 1969 als op art. 20a Wet VPB 1969. Overigens merkt Kok mijns inziens terecht op
dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het begrip belang wel duidelijk is. Zie Kok 2001, blz.
729.
558. Destijds kwam het begrip belang zowel voor als zelfstandig begrip in de Wet VPB 1969 (o.a. in de
toenmalige artikelen 10a, tweede lid, onderdeel b, 13c, 13d, 15, 28 en 28b Wet VPB 1969), alsmede
bij de omschrijving van het verbondenheidsbegrip.
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om de vraag of naar het uiteindelijk door een natuurlijke persoon of door een
rechtspersoon gehouden belang moet worden gekeken. In het eerste geval kon
geen beroep worden gedaan op de uitzondering van art. 20a, tweede lid,
onderdeel b Wet VPB 1969 en in het tweede geval wel. De betreffende uitzondering is van toepassing als de wijziging van het uiteindelijk belang in een
verliesvennootschap het gevolg is van een uitbreiding van een bestaand belang
van ten minste een derde gedeelte door een natuurlijk persoon of rechtspersoon.
De Hoge Raad oordeelde op basis van een grammaticale interpretatie dat de
tweede uitleg de juiste is en spreekt in zijn oordeel van een “uitbreiding door een
verbonden vennootschap van het belang in een verliesvennootschap”.
De Hoge Raad lijkt derhalve van mening te zijn dat het begrip ‘uiteindelijk
belang van een derde deel’ zoals opgenomen in art. 20a, tweede lid, onderdeel
b Wet VPB 1969 gelijk is aan het begrip belang zoals opgenomen in art. 10a,
vierde lid Wet VPB 1969. Gelet op het feitencomplex in de onderhavige zaak
bedraagt het belang van A bv in belanghebbende op basis van beide wetsbepalingen inderdaad 37,5 procent. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien het een
‘standaard’-situatie betreft waarbij de aanwezigheid en de omvang van het
belang op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld via het aantal aandelen
dat werd gehouden. Ik meen echter dat de Hoge Raad in dit arrest niet een
algemene regel heeft geformuleerd die inhoudt dat het begrip uiteindelijk
belang in alle gevallen dezelfde invulling heeft als het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip. De stelling van Zuidgeest dat met
het begrip belang in art. 20a Wet VPB 1969 precies hetzelfde wordt bedoeld als
met het begrip belang in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 lijkt te zijn ingegeven
door de taalkundige gelijkenis en het feit dat het in beide gevallen gaat om een
bepaling met een antiontgaansfunctie.559 Met name dat laatste argument
overtuigt mij niet omdat de opname van het verbondenheidsbegrip in art. 10a,
vierde lid Wet VPB 1969 berust op een willekeurige keuze van de wetgever. De
daarin opgenomen omschrijving had immers evengoed in een bepaling met
een faciliterend karakter opgenomen kunnen worden.
Economische eigendom
Gelet op de ratio van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 leidt ook de verkrijging
van de economische eigendom van aandelen (of daarmee vergelijkbare
rechtsfiguren) naar mijn mening tot een wijziging in het uiteindelijke belang.
Op deze manier komt immers (een deel van) de gerechtigdheid tot de herinvesteringsreserve c.q. de fiscaal compensabele verliezen terecht bij de houder van
de economische eigendom.
Financiële deelbelangen
Of deelbelangen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin
van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 is niet duidelijk. Een aanwijzing dat een
recht om aandelen te verwerven kan leiden tot de aanwezigheid van een belang
kan worden gevonden in het arrest HR 28 november 1984, nr. 22 523, BNB
1985/113. Dit arrest is gewezen in het kader van de toepassing van de voorloper

559. Zuidgeest 2008, blz. 246.
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van het huidige art. 20a, Wet VPB 1969, te weten art. 20, vijfde lid (oud) Wet VPB
1969. In deze bepaling kwam het begrip belang niet voor. In dit arrest had de
aandeelhouder van een verliesvennootschap het recht verleend aan drie
natuurlijke personen om de aandelen in de vennootschap over te nemen tegen
een koers van 20 procent gedurende een periode van drie jaar. Van dit optierecht
werd uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Het Hof oordeelde onder meer dat het
verlenen van een koopoptie tot gevolg had dat toekomstige winsten niet meer
hoofdzakelijk ten goede komen aan de oorspronkelijke aandeelhouders. Op basis
van het oordeel van het Hof wordt in de fiscale literatuur560 wel aangenomen
dat het verlenen van een koopoptie moet worden beschouwd als de wijziging
van het uiteindelijk belang zoals bedoeld in het huidige art. 20a Wet VPB 1969.
Deze constatering volgt mijns inziens niet zonder meer uit het oordeel van het
Hof. Ten eerste draaide het in dit arrest om de uitleg van de term ‘ten goede
komen van winsten’, een term die mijns inziens niet per definitie hetzelfde
uitgelegd dient te worden als de term ‘belang’. Voorts was het oordeel van het
Hof gebaseerd op een vermoeden dat was ontleend aan het feitencomplex. De
zaak was zeer casuïstisch van aard zodat de reikwijdte van het oordeel van het
Hof mijn inziens beperkt is. Bovendien heeft de Hoge Raad het oordeel van het
Hof niet tot het zijne gemaakt. De vraag of het verlenen van een optierecht reeds
op het tijdstip van de optieverlening als de wijziging van een belang moet worden
aangemerkt is naar mijn mening nog niet definitief beantwoord door de Hoge
Raad. Ten slotte wijs ik dit verband op de totstandkomingsgeschiedenis van
art. 12a en 20a Wet VPB 1969 waarin de wetgever aangeeft dat sprake kan zijn
van een wijziging van het belang in geval van een combinatie van converteerbare
obligaties en prioriteitsaandelen.561 Hoewel de wetgever dit niet expliciet benoemt,
zie ik in deze opmerking een aanwijzing dat het enkele recht om aandelen te
verwerven niet zonder meer voldoende is om een wijziging in het uiteindelijk
belang te constateren.
Ik ben van mening dat de toekenning van een recht om aandelen te verwerven
niet zonder meer met zich brengt dat het uiteindelijke belang is gewijzigd.
Zuidgeest komt overigens tot een andere conclusie op basis van het Falconsarrest.562 Mij is echter niet geheel duidelijk op grond van welke argumenten hij
tot deze conclusie komt.563 Post is ook van mening dat opties ook een belang in
de zin van art. 20a Wet VBP 1969 kunnen vertegenwoordigen omdat bij het
schrijven van een optie de economische eigendom van de aandelen overgaat op
de optiehouder.564 Afgezien van de vraag of een optierecht een belang in een
lichaam vormt is de stelling dat de economische eigendom overgaat op de
optiehouder mijns inziens te kort door de bocht. Een optiehouder kan immers
niet per definitie als economisch eigenaar van de aandelen worden aangemerkt.
Uit vaste jurisprudentie blijkt namelijk dat voor economische eigendom het

560.
561.
562.
563.

Zie Post 2009, blz. 53-54.
Zie NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 27 209, nr. 6, blz. 39.
Zie Zuidgeest 2008, blz. 242.
Wellicht omdat hij uit het Falcons-arrest afleidt dat de optiehouder gelijk kan worden gesteld met
een aandeelhouder, zie Zuidgeest 2008, blz. 222. Deze conclusie kan mijns inziens echter niet uit
het Falcons-arrest worden getrokken. Zie ook paragraaf 3.2.4.2.2.
564. Post 2009, blz. 53.
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gehele economische belang bij een ander dan de juridische eigenaar moet liggen565 en in geval van een optierecht gaat in beginsel slechts het risico van
waardestijgingen over op de optiehouder. Ook het argument van Post dat in
verliessituaties redelijkerwijs slechts een kans is op koersstijging van de aandelen en dat de optiehouder naar alle waarschijnlijkheid van zijn optierecht
gebruik zal maken nadat de verliesverrekening is benut, is voor mij geen reden
om rechten om aandelen te verwerven zonder meer als een belang aan te
merken. De stelling dat in verliessituaties redelijkerwijs slechts een kans is op
een koersstijging van de aandelen gaat weliswaar op indien het een optierecht
op aandelen in de verliesvennootschap zelf betreft, maar dit dekt niet iedere
denkbare situatie als gevolg van de term ‘uiteindelijk belang’. Zo kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat een optierecht betrekking heeft op aandelen
in een vennootschap die op haar beurt aandelen houdt in de verliesvennootschap. Indien de eerstgenoemde vennootschap zelf ook activiteiten ontplooit
of daarnaast nog aandelen houdt in andere (al dan niet winstgevende) vennootschappen, zal de waardemutatie van de aandelen waarop het optierecht
betrekking heeft niet alleen afhankelijk zijn van de waardeontwikkeling van
de verliesvennootschap. Het is in een dergelijke situatie dus goed mogelijk dat
de houder van de optie geen profijt zal hebben van de mogelijkheden tot verliesverrekening. Derhalve meen ik dat de toekenning van een recht om aandelen
te verwerven niet per definitie leidt tot een wijziging in het uiteindelijke belang
in een verliesvennootschap. Dit zou slechts het geval mogen zijn indien de
houder van het recht om aandelen te verwerven daadwerkelijk kan profiteren
van de mogelijkheden tot verliesverrekening. Het voorgaande heeft naar mijn
mening ook te gelden voor andere deelbelangen, zoals genotsrechten en rechten
op nabetaling.
Zeggenschap en losgekoppelde stemrechten
Het loskoppelen van stemrechten, bijvoorbeeld door middel van certificering
van aandelen, dan wel de overdracht van de zeggenschap in de vorm van
winstrechtloze aandelen, leidt in beginsel niet tot een wijziging in het uiteindelijk belang, zo kan worden afgeleid uit de parlementaire geschiedenis.566
Deze benadering is naar mijn mening in lijn met de ratio van de regeling aangezien de verkrijger van louter de stemrechten geen profijt heeft van de
mogelijkheid tot verliesverrekening en de vervreemder van de stemrechten
het financiële belang bij de herinvesteringsreserve blijft behouden.
Vreemd vermogen
In het kader van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 heeft de wetgever expliciet
aangegeven dat vorderingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Daarbij gaat het wel om een combinatie van specifieke vorderingen met zeggenschap, zo blijkt uit de toelichting tijdens de parlementaire behandeling.567
Gesteld werd namelijk dat met een materiële toetsing van het begrip belang
wordt voorkomen dat:
565. Zie o.a. HR 24 december 1957, nr. 13 378, BNB 1958/84 en HR 16 oktober 1985, nr. 23 033, BNB
1986/118.
566. Zie NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 27 209, nr. 6, blz. 39.
567. Zie NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 27 209, nr. 6, blz. 39.
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“(...) figuren worden gehanteerd die weliswaar in de vorm, maar niet in resultaat,
afwijken van de in de wet omschreven situaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan situaties waarin sprake is van converteerbare obligaties, waarbij de
zeggenschap via prioriteitsaandelen geheel aan de obligatiehouder toekomt.”

In weerwil van de suggestie die in deze passage wordt gewekt, worden in de wet
echter geen specifieke situaties omschreven, zodat het ook niet in alle gevallen
mogelijk zal zijn om te toetsen of figurenafwijken van situaties die de wetgever
in dit verband voor ogen heeft. Wel kan uit deze passage worden afgeleid dat
de wetgever in het kader van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 de materiële
gerechtigdheid tot de reserves en de winsten van een vennootschap van belang
568
acht. Mijns inziens is bovendien sprake van een zeer specifiek voorbeeld
waaruit niet kan worden afgeleid dat een vordering an sich kan leiden tot de
aanwezigheid van een belang in de zin van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969.569
In dit verband kan ook worden gewezen op HR 15 februari 1984, nr. 22 194, BNB
1984/130 waarin de Hoge Raad in het kader van de voorloper van art. 20a Wet
VPB 1969 – het toenmalige art. 20, vijfde lid Wet VPB 1969 – oordeelde dat een
wisseling van schuldeisers niet leidt een situatie waarin de winsten van die verliesvennootschap niet meer ten goede komen aan de oorspronkelijke aandeelhouders. Deze benadering geldt mijns inziens eveneens voor art. 20a Wet VPB
1969, alsmede voor art. 12a Wet VPB 1969.
6.15.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Bij het begrip belang in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 kunnen verschillende
grootheden fungeren als noemer, zo blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis
van beide bepalingen. De omvang van het uiteindelijk belang zal niet per definitie
gelijk zijn aan de omvang van het belang in andere wettelijke bepalingen, zoals
de aanmerkelijkbelangregeling of de deelnemingsvrijstelling. Indien een lichaam
bijvoorbeeld een pakket aandelen verwerft in een ander lichaam dat vier procent
van het totale gestorte aandelenkapitaal van dat lichaam vertegenwoordigt, is
er vanuit de verwervende partij bezien geen sprake van een deelneming in de
zin van art. 13, tweede lid Wet VPB 1969 en daarmee dus ook niet van een kwalificerend belang in de zin van art. 13, veertiende lid Wet VPB 1969. Indien de
betreffende aandelen echter alle gewone aandelen in de vennootschap vertegenwoordigen en de overige 96 procent van de aandelen zijn preferente aandelen,
dan zal de verkrijging van de gewone aandelen wel worden aangemerkt als een
wijziging in belangrijke mate van het uiteindelijke belang als bedoeld in art. 20a
Wet VPB 1969.570 De aandelen vertegenwoordigen in dat geval een belang van

568. Ook volgens de staatssecretaris kan een omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente
aandelen waarbij een wijziging in de winstgerechtigdheid en de winstverdeling optreedt tot een
wijziging in het belang leiden zo blijkt uit het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, Stcrt. nr.
92, onderdeel 2.1, blz. 2. Ook een geldverstrekking die kwalificeert als informeel kapitaal kan
blijkens dit besluit worden aangemerkt als een belang.
569. In dezelfde zin Post 2009, blz. 51 e.v.
570. Vgl. het standpunt van de staatssecretaris in het besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, Stcrt.
nr. 92, onderdeel 2.1, blz. 2 waarin hij aangeeft dat een omzetting van gewone aandelen in
cumulatief preferente aandelen waarbij een wijziging in de winstgerechtigdheid en de winstverdeling optreedt tot een wijziging in het belang kan leiden.
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ten minste 30 procent.571 Deze benadering is bevestigd door de Hoge Raad in
HR 18 oktober 2013, nr. 13/00274, V-N 2013/51.13. In dit arrest oordeelde de Hoge
Raad dat een verkrijging van alle gewone aandelen in belanghebbende, die 29,4
procent in het nominale aandelenkapitaal vertegenwoordigden en recht gaven
op 90 procent van de overwinst, leidde tot een wijziging in het uiteindelijk
belang van ten minste 30 procent. Het restant van het nominale aandelenkapitaal bestond namelijk uit louter cumulatief preferente aandelen die slechts
recht gaven op een primair dividend van zeven procent van de nominale waarde
en tien procent van de overwinst van belanghebbende.572 Uit het arrest kan
echter niet worden afgeleid of moet worden aangesloten bij hetzij het relatieve
aandeel in de overwinst, in welk geval de omvang van het belang 90 procent
zou zijn, dan wel bij het aandeel in de totale jaarwinst. In het laatste geval zou
de omvang van het belang afhankelijk zijn van de jaarlijkse winst en daarmee
jaarlijks kunnen fluctueren. Deze benadering lijkt mij niet wenselijk. Naar
mijn mening is het primair dividend in materiële zin vergelijkbaar met een
vaste vergoeding op vreemd vermogen. Ook in de situatie waarin eerst rente
wordt betaald, meet men het belang af aan de gerechtigdheid tot de overwinst,
te weten de winst na betaling van de rente. Mijns inziens moet eenzelfde
benadering worden gevolgd indien het aandelenkapitaal voor een deel uit
cumulatief preferente aandelen bestaat. In de casus die in voornoemd arrest
aan de orde was zou de exacte omvang van het belang derhalve 90 procent
hebben bedragen.
Ook het verstrekken van een converteerbare obligatielening in combinatie met
het verkrijgen van een prioriteitsaandeel kan leiden tot een wijziging in het
uiteindelijke belang in een lichaam van ten minste 30 procent, aldus de wetgever. Het gevolg van deze benadering is dat bij het bepalen van de omvang van
het belang zoals bedoeld in art. 20a Wet VPB 1969 de teller en de noemer van
de breuk tevens leningen kunnen bevatten die ook in fiscale zin als lening
worden aangemerkt, mits de lening wordt gecombineerd met een recht om
aandelen te verwerven en een zekere mate van zeggenschap over de vennootschap.
Gelet op het voorgaande heeft ten aanzien van het begrip ‘uiteindelijk belang’
geen objectivering plaatsgevonden van de onderlinge positie van de aandeelhouders. Steeds wordt gekeken naar de individuele bijdrage van de houder(s)
van het uiteindelijk belang om vast te stellen wat de omvang is van het belang.
Er vindt geen pro rata verdeling plaats van het totale belang over alle houders
op basis van het aantal aandelen dat zij bezitten.
6.15.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969 biedt naar mijn mening
onvoldoende rechtszekerheid. De wetgever heeft onvoldoende duidelijkheid

571. Indien het lichaam waarin het belang wordt verkregen een onroerendezaakrechtspersoon is
dan is eveneens sprake van een belastbaar feit op grond van art. 4, derde lid Wet BRV 1971.
572. Overigens geven het hof en de Hoge Raad niet aan wat de exacte omvang van het belang is.
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verschaft ten aanzien van de rechtsfiguren die kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang alsmede ten aanzien van de wijze waarop de omvang van het
belang moet worden bepaald. Hij heeft dan ook ten onrechte gesteld dat met
het begrip belang meer duidelijkheid is geschapen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend. Daarnaast is grondige bestudering van de toelichting op de
regeling noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de invulling van het
begrip belang. Bovendien blinkt de toelichting niet uit in duidelijkheid, bijvoorbeeld wanneer de wetgever spreekt van figuren die afwijken van in de wet
omschreven situaties. Deze aspecten belemmeren de toegankelijkheid van de
toch al complexe regelingen van art. 12a en art. 20a Wet VPB 1969. Mijns inziens
is dan ook niet voldaan aan het vereiste van uitvoerbaarheid.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een belang
kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling naar mijn
mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling. De handel in
herinvesteringsreservelichamen en verlieslichamen wordt mede door het gebruik
van het begrip ‘uiteindelijk belang’ op effectieve wijze bestreden. Dit neemt
echter niet weg dat de doeltreffendheid van het begrip belang verder zou kunnen
worden verbeterd indien de wetgever meer duidelijkheid zou verschaffen ten
aanzien van het moment van de belangenwijziging. De opmerking dat een
materiële toets moet plaatsvinden volstaat naar mijn mening niet.
In het licht van de doelstelling van de wetgever leidt het gebruik van het begrip
belang en de ondergrens van 30 procent tot overkill. De sancties van art. 12a en
art. 20a Wet VPB 1969 treden namelijk ook volledig in indien de oorspronkelijke
aandeelhouder nog steeds een omvangrijk belang in de belastingplichtige
behoudt. Daarnaast kan de uitbreiding van een bestaand belang van een derde
gedeelte ondanks HR 22 september 2006, nr. 42 444, BNB 2007/27 in bepaalde
situaties nog steeds leiden tot het vervallen van de mogelijkheid tot verliescompensatie.573 De wijze waarop het begrip belang wordt ingezet is derhalve niet
proportioneel.
De beoordeling van het begrip uiteindelijk belang in art. 12a en art. 20a Wet VPB
1969 is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet niet

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

573. Zie Besluit van 6 mei 2008, nr. CPP2008/984M, NTFR 2008/1023, V-N 2008/27.16.
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6.16

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
HET BEGRIP BELANG IN ART. 28 WET VPB 1969 (FISCALE
BELEGGINGSINSTELLING)

6.16.1

Doel en strekking

Het doel van het in art. 28 Wet VPB 1969 opgenomen regime van de fiscale
beleggingsinstelling is om particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden om
hun vermogen samen te voegen met als beoogd gevolg een betere risicospreiding
en een hoger rendement. Beleggen via een fiscale beleggingsinstelling moet
fiscaal zoveel mogelijk dezelfde gevolgen hebben als een rechtstreekse belegging
door de beleggers. Het regime staat open voor lichamen waarvan de activiteiten,
de financiering en het aandeelhoudersbestand aan bepaalde eisen voldoen. Op
de eerste plaats moet er sprake zijn van beleggingsactiviteiten. Voor wat betreft
de financiering geldt een financieringslimiet, inhoudende dat het bedrag van
het vreemde vermogen overeenkomt met maximaal 60 procent van de boekwaarde van de onroerende zaken en maximaal 20 procent van de boekwaarde
van de overige beleggingen. Op grond van art. 28, tweede lid, onderdeel a geldt
de limiet van 60 procent ook voor de waarde van belangen in verbonden
lichamen waarvan de bezittingen geconsolideerd beschouwd, doorgaans voor
ten minste 90 procent bestaan uit vastgoed. Doel van deze specifieke bepaling
is om indirecte beleggingen in vastgoed te laten delen in de faciliteit.
Op grond van de aandeelhouderseisen is het belang dat bepaalde aandeelhouders
of groepen van aandeelhouders mogen aanhouden in een fiscale beleggingsinstelling gemaximeerd. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen
fiscale beleggingsinstellingen die zich richten tot een breed publiek (art. 28,
tweede lid, onderdeel c Wet VPB 1969) en fiscale beleggingsinstellingen die
zich niet richten tot een breed publiek (art. 28, tweede lid, onderdeel d Wet
VPB 1969). De aandeelhouderseisen houden verband met het doel van het
regime voor fiscale beleggingsinstellingen. De wetgever heeft in dit verband
aangegeven dat dit regime is bedoeld voor kleine particuliere beleggers, die
door middel van schaalvergroting tezamen met andere beleggers een beter
rendement kunnen behalen en niet voor particulieren die als grootaandeelhouder zelf op bedrijfsmatige wijze vermogen kunnen beleggen.574 De aandeelhouderseisen bepalen kort gezegd het volgende.
In een fiscale beleggingsinstelling die zich richt op een breed publiek:
1. mag een natuurlijke persoon geen belang hebben van 25 procent of meer
(art. 28, tweede lid, onderdeel c, onder 1° Wet VPB 1969);
2. mag een lichaam (niet zijnde een fiscale beleggingsinstelling) geen belang
hebben van 45 procent of meer (art. 28, tweede lid, onderdeel c, onder 2°
Wet VPB 1969).
In een fiscale beleggingsinstelling die zich niet richt op een breed publiek:

574. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 533, nr. 7, blz. 13. Ook wil de wetgever voorkomen dat de tbsregeling wordt omzeild.
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1. mag een natuurlijke persoon geen aanmerkelijk belang hebben (art. 28, tweede
lid, onderdeel d, onder 1° Wet VPB 1969);
2. moet ten minste 75 procent van aandelen berusten bij natuurlijke personen,
bij niet onderworpen of vrijgestelde lichamen of bij fiscale beleggingsinstellingen die zich richten tot een breed publiek (art. 28, tweede lid, onderdeel
d, onder 2° Wet VPB 1969).
Voor beide soorten fiscale beleggingsinstellingen geldt bovendien dat een in
Nederland gevestigd lichaam daarin geen belang van 25 procent of meer mag
hebben indien het belang wordt gehouden door tussenkomst van niet in
Nederland gevestigde fondsen voor gemene rekening en vennootschappen welker
kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld (art. 28, tweede lid, onderdeel
e Wet VPB 1969). Hiermee wordt voorkomen dat de uitdelingsverplichting wordt
gefrustreerd door buitenlandse – veelal laagbelaste – vennootschappen tussen
te schuiven die het uitgekeerde dividend kunnen vasthouden.
Zoals besproken in paragraaf 5.3.17 is in art. 28, derde lid Wet VPB 1969 een
regeling opgenomen die het mogelijk maakt om projectontwikkelingsactiviteiten
uit te voeren mits deze activiteiten zijn ondergebracht in een belaste projectontwikkelingsdochter. Deze projectontwikkelingsdochter mag ontwikkelen voor:
1. ‘het lichaam’ dat de aandelen in de projectontwikkelingsdochter houdt of de
projectontwikkelingsdochter bestuurt, en/of;
2. een fiscale beleggingsinstelling die met ‘het lichaam’ is verbonden, en/of;
3. een lichaam waarin ‘het lichaam’ een belang heeft van ten minste een derde
gedeelte, en/of;
4. een lichaam waarin een verbonden fiscale beleggingsinstelling een belang
heeft van ten minste een derde gedeelte.
6.16.2

Invulling van het begrip belang in art. 28, tweede lid Wet VPB 1969

Het verstrekken van eigen vermogen
Uit de aanhef van art. 28, tweede lid, Wet VPB 1969, volgt dat het begrip belang
in onderdeel c, onder 1° en onderdeel e, onder 1° (waarin wordt gesproken van
een ‘belang bij het lichaam van ten minste een vierde gedeelte’) ziet op aandelen
of bewijzen van deelgerechtigdheid in een nv of bv, respectievelijk een open
fonds voor gemene rekening.575 Vanwege de rechtsvormeis die in deze bepaling
besloten ligt, kunnen lidmaatschapsrechten in een coöperatie en aandelen in
een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid derhalve niet leiden tot de
aanwezigheid van een belang in de zin van deze bepaling.

575. Dit geldt ook voor lichamen die naar aard en inrichting vergelijkbaar zijn met deze lichamen en
zijn opgericht of aangegaan naar het op de BES-eilanden geldende recht alsmede het recht van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een lidstaat van de Europese Unie of een staat in de relatie waarmee
een met Nederland gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is
waarin een bepaling is opgenomen die discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen
die overigens in dezelfde situatie verkeren als naar Nederlands recht opgerichte of aangegane
lichamen.
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Voorts dient de kwalitatieve invulling van het zelfstandige begrip belang in
art. 28, tweede lid Wet VPB 1969 te geschieden aan de hand van dezelfde kwalitatieve criteria die gelden voor het begrip aanmerkelijk belang. Dit kan mijns
inziens worden afgeleid uit het feit dat in art. 28, tweede lid, onderdeel d, ten
eerste Wet VPB 1969 de term ‘aanmerkelijk belang’ wordt gehanteerd. Ook de
eis dat een natuurlijke persoon geen belang mag hebben van 25 procent of
meer dient te worden ingevuld aan de hand van het aanmerkelijkbelangbegrip.
Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling om op deze plaats ook aan te
sluiten bij het aanmerkelijkbelangbegrip, het is slechts het kwalitatieve criterium dat in dit verband is aangepast.576 Gelet op de ratio van de aandeelhouderseisen ligt het naar mijn mening dan ook voor de hand om het begrip belang
in art. 28, tweede lid Wet VPB 1969 overal op dezelfde wijze uit te leggen. Dit
brengt met zich mee dat, mede op basis van een grammaticale interpretatie,
de verstrekking van informeel kapitaal of een lening die fiscaal als eigen vermogen kwalificeert niet leidt tot de aanwezigheid van een belang in de zin van
art. 28, tweede lid Wet VPB 1969.
Economische eigendom
De economische eigendom van aandelen kan ook leiden tot de aanwezigheid
van een belang. Dit kan expliciet worden afgeleid uit de opvatting van de wetgever dat ook certificaten als een belang kwalificeren.577 Mijns inziens past deze
benadering in de ratio van de regeling voor fiscale beleggingsinstellingen.
Bovendien is dit in lijn met de benadering die ook in de aanmerkelijkbelangregeling wordt gehanteerd.
Deelbelangen
Gelet op de koppeling met de aanmerkelijkbelangregeling kunnen ook
genotsrechten, alsmede rechten om aandelen te verwerven en winstbewijzen
leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 28, tweede lid Wet
VPB 1969. Dergelijke deelbelangen worden immers op grond van art. 4.3 en
art. 4.6 Wet IB 2001 bij fictie aangemerkt als aandelen in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling.578 In dit kader dient opgemerkt te worden dat de staatssecretaris van mening is dat het begrip ‘belang’ meer omvat dan alleen de
aandeelhoudersrelatie en dat ook een vruchtgebruiker een direct belang bij
een lichaam heeft.579
Rechten op nabetalingen kunnen mijns inziens niet leiden tot de aanwezigheid
van een belang in de zin van art. 28, tweede lid Wet VPB 1969, aangezien dergelijke rechten ook niet als een aanmerkelijk belang kunnen worden aangemerkt.

576. Dit verbod is versoepeld voor beursgenoteerde beleggingsinstellingen. Zie Amendement De
Vries, Kamerstukken II 2000/01, 27 466, nr. 8, blz. 1.
577. NnavEV, Kamerstukken II 1989/90, 20 701, nr. 9, blz. 18.
578. Art. 28, tweede lid, onderdeel d, ten eerste Wet VPB 1969 spreekt overigens van een aanmerkelijk
belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 2001, waarin genotsrechten niet staan genoemd.
579. Zie NvV, Kamerstukken II 1968/69, 6000, nr. 19, blz. 17 rk. en blz. 18 lk. Zie tevens het besluit van
30 januari 2006, nr. CPP2005/1675M, V-N 2006/11.20 en Hof Amsterdam 20 februari 1991, nr.
1433/89, V-N 1991/2024.
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Zeggenschap en losgekoppelde stemrechten
Aangezien de winst op grond van art. 28, tweede lid, onderdeel b Wet VPB 1969
gelijkelijk over de aandeelhouders moet worden verdeeld, is het niet mogelijk
om winstrechtloze aandelen in een fiscale beleggingsinstelling te houden.
Vreemd vermogen
In paragraaf 4.4.6 is al aangegeven dat vreemd vermogen op basis van een
grammaticale en teleologische interpretatie in fiscaalrechtelijke zin niet kan
leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling. Derhalve is de conclusie gerechtvaardigd dat vreemd vermogen ook
niet kan leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 28, tweede
lid Wet VPB 1969. Het begrip belang in deze bepaling dient immers op dezelfde
wijze als het aanmerkelijkbelangbegrip te worden ingevuld.
6.16.3

Het bepalen van de omvang van het belang in de zin van art. 28,
tweede lid Wet VPB 1969

Uit art. 28, tweede lid, Wet VPB 1969 kan worden afgeleid dat aandelen of
bewijzen van deelgerechtigheid die bij ontbinding van het lichaam delen in de
reserves, onderdeel uitmaken van de teller en de noemer van de kwantificeringsbreuk.
Aangezien genotsrechten ook kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang
in de zin van art. 28, tweede lid Wet VPB 1969, dienen deze ook mee te tellen
voor de bepaling van de omvang van het belang in een beleggingsinstelling. De
in paragraaf 4.4.7.7 beschreven systematiek dat genotsrechten alleen in de teller
en niet in de noemer voorkomen is dus ook relevant voor de aandeelhouderseisen
van een fiscale beleggingsinstelling. Indien een natuurlijk persoon vier procent
van de aandelen en daarnaast drie procent van de genotsrechten in een fiscale
beleggingsinstelling bezit, dan is daarmee niet voldaan aan de eis van art. 28,
tweede lid, onderdeel d, ten eerste Wet VPB 1969 dat er geen natuurlijke personen
zijn die een aanmerkelijk belang hebben in de fiscale beleggingsinstelling.
Voor de kwantificering is het onderscheid tussen soortaandelen in beginsel niet
relevant, aangezien de winst op grond van art. 28, tweede lid, onderdeel b Wet
VPB 1969 gelijkelijk over de aandeelhouders moet worden verdeeld. Indien er
sprake is van een lichaam met de status van fiscale beleggingsinstelling zal de
omvang van het belang derhalve per definitie afgemeten kunnen worden aan
het aandeel in het geplaatste kapitaal. Iedere aandeelhouder zal naar aanleiding
van zijn relatieve aandeel in het kapitaal gerechtigd zijn tot de winst.
Aangezien voor het bepalen van de omvang van het begrip belang in art. 28,
tweede lid Wet VPB 1969 in beginsel wordt aangesloten bij de aanmerkelijkbelangregeling, dienen de uitgangspunten die voor deze regeling gelden mijns
inziens ook van toepassing te zijn op andere belangen die in deze bepaling580
staan genoemd. De objectivering van de positie van de houders van het belang

580. Het tweede lid. Voor het begrip belang in het derde lid, zie paragraaf 6.16.4.
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binnen de aanmerkelijkbelangregeling, geldt derhalve ook voor andere houders
van een belang in een beleggingsinstelling. Het totale geplaatste kapitaal in de
vennootschap, verdeeld over alle houders van het belang naar rato van het
aantal aandelen dat zij bezitten geldt derhalve als uitgangspunt. De individuele
bijdrage van de houders van het belang is niet relevant.
Indien de aandeelhouders belaste lichamen zijn, kan een stemrechtovereenkomst mede de omvang van het belang bepalen, zo volgt uit de tekst van art. 28,
tweede lid, onderdeel c, ten tweede Wet VPB 1969. Deze bepaling581 luidt als
volgt:
“zowel van het totaal aantal aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid als
van de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid die bij ontbinding van
het lichaam delen in de reserves van het lichaam niet vijfenveertig percent of
meer bij een lichaam berust – niet zijnde een beleggingsinstelling als bedoeld
in de aanhef van dit onderdeel of een instelling voor collectieve belegging in
effecten als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen – dat is onderworpen aan een in enige vorm naar de winst geheven
belasting of waarvan de winst in een zodanige belasting wordt betrokken bij
de gerechtigden tot het vermogen of tot de winst van het lichaam, dan wel bij
twee of meer zodanige lichamen welke met elkaar zijn verbonden, waarbij
mede in aanmerking worden genomen de aandelen of de bewijzen van deelgerechtigdheid op grond waarvan vorenbedoelde lichamen al dan niet krachtens
overeenkomst met andere stemgerechtigden in de algemene vergadering van
aandeelhouders stemrechten kunnen uitoefenen.”

De vraag is gerechtvaardigd of deze bepaling slechts ziet op stemrechtovereenkomsten tussen twee of meer verbonden lichamen of ook op stemrechtovereenkomsten tussen niet-verbonden lichamen.582 De letterlijke tekst van deze
bepaling biedt ruimte voor beide benaderingen. Enerzijds zou gesteld kunnen
worden dat de gehanteerde meervoudsvorm (vorenbedoelde lichamen) verwijst
naar “zodanige lichamen welke met elkaar zijn verbonden”. Anderzijds kan daaronder
ook “het lichaam” en “zodanige lichamen welke met elkaar zijn verbonden” gezamenlijk
worden begrepen. Ik meen dat gezien de ratio van de bepaling de laatstgenoemde benadering het meest voor de hand ligt.583
6.16.4

Invulling van het begrip belang in art. 28, derde lid Wet VPB 1969

In art. 28, derde lid worden de begrippen verbondenheid en het zelfstandige
begrip belang naast elkaar gehanteerd. Zoals ik in paragraaf 5.3.17 heb betoogd,
dient het zelfstandige begrip belang in deze bepaling op dezelfde manier te

581. De introductie van deze bepaling houdt verband met de introductie van de binnenlandse aandeelhouderseisen. Zie nader Vermeulen 2012, onderdeel 2.6.3.
582. De reden om belang te hechten aan de aanwezigheid van stemrechtovereenkomsten houdt
verband met het bestrijden van het verschijnsel van ‘concern-beleggingsinstellingen’ waarmee
onbedoeld gebruik van de regeling kon worden gemaakt. Zie Vermeulen 2012, blz. 36.
583. Vgl. Vermeulen 2012, blz. 160-161 die eveneens van mening lijkt te zijn dat de bepaling ook ziet
op stemrechtovereenkomsten tussen niet-verbonden aandeelhouders. In dezelfde zin Rijkels en
Batema 1982, blz. 35. Anders, Bongaarts en Essers 1993, blz. 155 die van mening zijn dat de
aanwezigheid van stemrechtovereenkomsten tussen niet-verbonden aandeelhouders niet leidt
tot strijdigheid met de aandeelhouderstoets.
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worden ingevuld als het verbondenheidsbegrip. Ook het bepalen van de omvang
van het belang dient op dezelfde wijze te geschieden.
6.16.5

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in art. 28, tweede lid Wet VPB 1969 biedt een
relatief grote mate van rechtszekerheid, als gevolg van de aansluiting op het
aanmerkelijkbelangbegrip en de context waarin het wordt gebruikt. Voor wat
betreft het begrip belang in art. 28, derde lid Wet VPB 1969 geldt dit echter niet.
Per saldo biedt het gebruik van het begrip belang in art. 28 Wet VPB 1969 naar
mijn mening dan ook in beperkte mate rechtszekerheid.
Gelet op de specifieke omschrijving van het aanmerkelijkbelangbegrip en daarmee het begrip belang in art. 28, tweede lid Wet VPB 1969 is naar mijn mening
op dit punt voldaan aan het vereiste van uitvoerbaarheid. Overigens zijn de
aandeelhoudersvereisten van art. 28 Wet VPB 1969 complex geformuleerd en is
een grondige bestudering van de tekst en de toelichting vereist, hetgeen de uitvoerbaarheid niet ten goede komt. Daarnaast wordt de uitvoerbaarheid niet
bevorderd door de inconsistente invulling van het begrip belang in art. 28 Wet
VPB 1969. Mijns inziens wordt per saldo dan ook niet voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Het gebruik van het begrip belang in art. 28, tweede lid Wet VPB 1969 is naar
mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling om de
belangen die bepaalde aandeelhouders of groepen van aandeelhouders mogen
aanhouden in een fiscale beleggingsinstelling te maximeren. Voor het begrip
belang in art. 28, derde lid Wet VPB 1969 geldt echter dat niet is voldaan aan het
doeltreffendheidsvereiste. Derhalve is per saldo slechts ten dele aan dit vereiste
voldaan.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is er naar mijn mening geen
sprake van het gebruik van het begrip belang zoals bedoeld in art. 28, tweede
lid Wet VPB 1969 in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar is. In
zoverre is het gebruik en de invulling van het begrip belang naar mijn mening
proportioneel. Dit geldt echter niet voor het begrip belang in art. 28, derde lid
Wet VPB 1969.584 Derhalve is per saldo slechts ten dele sprake van proportionaliteit.
De beoordeling van het begrip belang in art. 28 Wet VPB 1969 is in het volgende
schema samengevat:

584. Aangezien dit begrip belang dezelfde invulling kent als het begrip belang in het verbondenheidsbegrip, is niet voldaan aan het proportionaliteitsvereiste. Zie ook paragraaf 5.5.
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Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet deels

Uitvoerbaarheid

Voldoet niet

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet deels

6.17

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
HET BEGRIP BELANG IN DE DIVIDENDBELASTING

6.17.1

Doel en strekking

Het zelfstandige begrip belang komt op twee plaatsen voor in de dividendbelasting. Art. 4, tweede lid, onder 2° Wet DB 1965 spreekt van een belang waarop
de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing zou
zijn indien de opbrengstgerechtigde in Nederland zou zijn gevestigd. Derhalve
volsta ik op deze plaats met een verwijzing naar paragraaf 6.9 voor de invulling
van het begrip belang in deze bepaling.
Daarnaast is het begrip belang opgenomen in art. 11a Wet DB 1965. Deze regeling
behelst een afdrachtvermindering voor ingehouden dividendbelasting en buitenlandse bronheffing en kan worden toegepast door een fiscale beleggingsinstelling in de zin van art. 28 Wet VPB 1969. De afdrachtvermindering is in de
plaats gekomen van de mogelijkheid die een fiscale beleggingsinstelling voorheen had op om grond van art. 6 BBI een teruggaaf van dividendbelasting te
claimen.585 Met ingang van 1 augustus 2007 kunnen ook buitenlandse beleggingsinstellingen gebruikmaken van de mogelijkheid om Nederlandse dividendbelasting terug te krijgen.586 Dit bracht met zich mee dat buitenlandse beleggingsinstellingen wel Nederlandse dividendbelasting konden terugvragen,
terwijl de winstuitkeringen van deze beleggingsinstellingen zelf niet aan
Nederlandse dividendbelasting zouden zijn onderworpen. Om de negatieve
budgettaire gevolgen hiervan te beperken, heeft de wetgever art. 11a Wet DB
1965 ingevoerd.
Op grond van art. 11a, tweede lid Wet DB 1965 wordt de hoogte van de
afdrachtvermindering beperkt tot maximaal vijftien procent van de opbrengst
waarop buitenlandse bronbelasting drukt. De afdrachtvermindering wordt
voorts verminderd met het bedrag waarvoor de houders van een belang in de
fiscale beleggingsinstelling vermindering of teruggaaf van de Nederlandse
dividendbelasting kunnen claimen op grond van art. 10 Wet DB 1965, de
Belastingregeling voor het Koninkrijk, de Belastingregeling voor het land
Nederland of een belastingverdrag. Dit impliceert dat het moet gaan om houders
van een belang waarop inhouding van dividendbelasting kan plaatsvinden.
585. NnaV, Kamerstukken II, 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 25.
586. Dit omdat het onderscheid tussen Nederlandse lichamen en buitenlandse lichamen dat destijds
werd gehanteerd in art. 28 Wet VPB 1969 mogelijk op gespannen voet stond met het EU-recht.
Zie NnaV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 12.
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6.17.2

Invulling van het begrip belang

Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie kunnen alleen
aandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening
en winstbewijzen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 11a,
tweede lid Wet DB 1965. Dit geldt ook voor de economische eigendom van dergelijke rechtsfiguren, aangezien art. 1, eerste lid Wet DB 1965 spreekt van het
zijn van gerechtigde tot de opbrengst “rechtstreeks of door middel van certificaten”.
Vanwege de invulling van het begrip belang in de zin van art. 28, tweede lid Wet
VPB 1969 en de omschrijving van het belastbaar feit in art. 1 Wet DB 1965 kunnen
andere rechtsfiguren dan aandelen, bewijzen van deelgerechtigdheid in een
fonds voor gemene rekening en winstbewijzen niet onder het begrip belang
worden geschaard.
6.17.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Het begrip belang in art. 11a, tweede lid Wet DB 1965 kent geen cijfermatig criterium, hetgeen de uitvoerbaarheid van de regeling bevordert. De omvang van
het belang en dus ook de individuele bijdrage van de houder van een belang is
in het kader van art. 11a, tweede lid Wet DB 1965 derhalve niet relevant.
6.17.4

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in art. 11a, tweede lid Wet DB 1965 biedt een
relatief grote mate van rechtszekerheid, als gevolg van het karakter van de
dividendbelasting in het algemeen en de specifieke reikwijdte van de bepaling
in het bijzonder. Per saldo biedt het gebruik van het begrip belang naar mijn
mening dan ook voldoende rechtszekerheid.
Gelet op de specifieke reikwijdte van de bepaling is naar mijn mening ook voldaan aan het vereiste van uitvoerbaarheid. Ook het ontbreken van een ondergrens
bevordert de uitvoerbaarheid aangezien berekeningen niet noodzakelijk zijn.
Mijns inziens wordt per saldo dan ook voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Het gebruik van het begrip belang is naar mijn mening doeltreffend, gelet op
de doelstelling van de regeling.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is er naar mijn mening geen
sprake van het gebruik van het begrip belang in situaties waarin dit onwenselijk
is en vermijdbaar is. In zoverre is het gebruik en de invulling van het begrip
belang naar mijn mening proportioneel.
De beoordeling van het begrip belang in art. 11a, tweede lid Wet DB 1965 is in
het volgende schema samengevat:
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Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet

Uitvoerbaarheid

Voldoet

Doeltreffendheid

Voldoet

Proportionaliteit

Voldoet

6.18

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 3 2 D , E E R S T E L I D W E T L B
1964

6.18.1

Doel en strekking

De strekking van de doorbetaaldloonregeling van art. 32d Wet LB 1964 is om
een praktische regeling te treffen voor situaties waarin een werknemer die ook
in dienst is bij een andere werkgever, bijvoorbeeld als commissaris, het in dat
verband ontvangen loon afstaat aan zijn ‘hoofdwerkgever’. Art. 32d Wet LB
1964 bepaalt dat de ‘hoofdwerkgever’ in dat geval loonheffing moet inhouden
over het totale door de werknemer ontvangen loon, aangezien deze wordt
geacht het loon van de andere werkgever te verstrekken.587 De andere werkgever
hoeft dan geen loonheffing in te houden. Art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet
LB 1964 bepaalt dat de doorbetaaldloonregeling ook van toepassing is indien
de inhoudingsplichtige waaraan het loon wordt afgestaan een lichaam is waarin
de werknemer een aanmerkelijk belang heeft en de werknemer via dit lichaam
een belang heeft in de andere inhoudingsplichtige en dit belang tezamen met
zijn werkzaamheden voor die andere inhoudingsplichtige materieel grotendeels
overeenkomt met het aandeel en de werkzaamheden van een vennoot in een
vennootschap onder firma. De wetgever heeft in de MvT588 het volgende voorbeeld gegeven:
“Toepassing van de doorbetaaldloonregeling bij een BV waarin de werknemer
een aanmerkelijk belang heeft, is mogelijk in geval van zogenoemd gedeeld
ondernemerschap met andere aanmerkelijk belanghouders via een praktijkBV. De praktijk-BV treedt op naar 'buiten'; elke aanmerkelijk belanghouder
participeert in de praktijk-BV via zijn 'eigen'-BV en is in dienstbetrekking bij
de praktijk-BV; het bij de praktijk-BV verdiende loon is voor rekening van de
'eigen'-BV. Er wordt dan materieel getoetst of de samenwerking en de financiële
verhoudingen in, kort gezegd, de praktijk-BV vergelijkbaar zijn met die van
vennoten in een vennootschap onder firma.”

Met art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet LB 1964 wordt derhalve bereikt Het
voordeel is dat de directeur-grootaandeelhouder niet voor ieder lichaam waarvoor hij arbeid verricht, hoeft aan te tonen welk loon gebruikelijk is in het
kader van de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964. Dit hoeft slechts

587. De afdracht van het loon uit de nevenbetrekking aan de ‘hoofdwerkgever’ zou men overigens
ook als negatief loon uit de hoofdbetrekking kunnen aanmerken, zodat de vraag gerechtvaardigd
is of deze bepaling wel nodig is. Zie voor een nadere beschouwing Van der Merwe 2009, blz. 7.
588. MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 26.
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voor de hoofdbetrekking te worden aangetoond, zodat sprake is van een gunstiger
bewijspositie.
6.18.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Omdat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is indien arbeid wordt verricht
ten behoeve van een lichaam waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden,
geldt voor art. 32d eerste lid, laatste volzin Wet LB 1964 dat het begrip belang in
eerstgenoemde bepaling op dezelfde manier te worden ingevuld als het aanmerkelijkbelangbegrip. Derhalve kunnen aandelen in vennootschappen met en
zonder rechtspersoonlijkheid, lidmaatschapsrechten in een coöperatie en
bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening onder het
begrip belang geschaard worden.589
Aangezien eenzelfde invulling als het begrip aanmerkelijk belang moet worden
gehanteerd, leidt een informele kapitaalstorting niet tot de aanwezigheid van
een belang. Zoals in hoofdstuk 4 en 5 al is aangegeven leidt dit immers niet tot
een grotere gerechtigdheid tot de winst en het liquidatiesaldo van het lichaam
en derhalve ook niet tot een verwatering van het financiële belang van andere
aandeelhouders. Bovendien is er geen kwantitatief criterium opgenomen in
art. 32d Wet LB 1964, zodat er ook geen enkele reden is om informeel kapitaal
als zodanig als een belang aan te merken.
Indien sprake is van leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren, zal ten aanzien van de werkzaamheden die voor dat lichaam worden verricht
de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964 niet van toepassing zijn.
Dergelijke leningen kunnen dus ook niet leiden tot de aanwezigheid van een
belang in de zin van art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet LB 1964.
Economische eigendom
Indien sprake is van de economische eigendom van aandelen (of soortgelijke
rechtsfiguren) in een lichaam, zal ten aanzien van de werkzaamheden die voor
dat lichaam worden verricht de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB
1964 van toepassing zijn. De economische eigendom kan dus leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet LB
1964.
Deelbelangen
Deelbelangen die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk
belang, zoals genotsrechten, rechten om aandelen te verwerven en winstbewijzen,
kunnen ertoe leiden dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. Derhalve
kunnen dergelijke belangen ook leiden tot de aanwezigheid van een belang in
de zin van art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet LB 1964.

589. Bovendien kunnen dergelijke lichamen allemaal worden aangemerkt als inhoudingsplichtige in
de zin van art. 6 Wet LB 1964, waarvoor een directeur-grootaandeelhouder werkzaamheden zou
kunnen verrichten.
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Zeggenschap
Indien sprake is van zeggenschap in de vorm van losgekoppelde stemrechten
en winstrechtloze aandelen, ligt het gelet op de ratio van de aanmerkelijkbelangregeling niet voor de hand dat sprake is van een aanmerkelijk belang.
Dergelijke aandelen zouden derhalve ook niet als een belang in de zin van
art. 32d, eerste lid, laatste volzin Wet LB 1964 aangemerkt moeten worden.
Hierover bestaat echter geen volledige zekerheid.
Vreemd vermogen
Indien slechts sprake is van de verstrekking van vreemd vermogen aan een
lichaam, zal ten aanzien van de werkzaamheden die voor dat lichaam worden
verricht de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964 niet van toepassing
zijn. Het verstrekken van vreemd vermogen zal dus ook niet leiden tot de
aanwezigheid van een belang in de zin van art. 32d, eerste lid, laatste volzin
Wet LB 1964.
6.18.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Art. 32d Wet LB 1964 kent geen cijfermatig criterium. Ieder belang dat als
zodanig kwalificeert leidt tot de toepassing van deze regeling. Het is derhalve
niet noodzakelijk om vast te stellen hoe de omvang van het belang moet worden
bepaald. Dit impliceert dat de individuele bijdrage van de houders van het
belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de omvang van het
belang.
6.18.4

Beoordeling van het begrip belang

Het gebruik van het begrip belang in art. 32d Wet LB 1964 biedt een relatief
grote mate van rechtszekerheid, als gevolg van de aansluiting op het aanmerkelijkbelangbegrip en de context waarin het wordt gebruikt. Per saldo biedt
het gebruik van het begrip belang naar mijn mening dan ook voldoende
rechtszekerheid.
Gelet op de specifieke omschrijving van het aanmerkelijkbelangbegrip en
daarmee het begrip belang in art. 32d Wet LB 1964 is naar mijn mening ook
voldaan aan het vereiste van uitvoerbaarheid. Ook het ontbreken van een cijfermatig criterium draagt naar mijn mening bij aan de uitvoerbaarheid van de
regeling.
Het gebruik van het begrip belang is naar mijn mening doeltreffend, gelet op
de doelstelling van de regeling om ervoor te zorgen dat de directeur-grootaandeelhouder niet voor ieder lichaam waarvoor hij arbeid verricht, hoeft aan te
tonen welk loon gebruikelijk is in het kader van de gebruikelijkloonregeling.
In het licht van de doelstelling van de wetgever, is er naar mijn mening geen
sprake van het gebruik van het begrip belang in situaties waarin dit onwenselijk
is en vermijdbaar is. In zoverre is het gebruik en de invulling van het begrip
belang naar mijn mening proportioneel.
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De beoordeling van het begrip belang in 32d Wet LB 1964 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet

Uitvoerbaarheid

Voldoet

Doeltreffendheid

Voldoet

Proportionaliteit

Voldoet

6.19

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 3 5 C , V I J F D E L I D , A A N H E F
SW 1956

6.19.1

Doel en strekking

Art. 35c SW 1956 geeft een omschrijving van kwalificerend ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolging. De ratio van deze faciliteit is reeds
besproken in paragraaf 4.3.3.3. Op grond van het bepaalde in art. 35b, vijfde lid
SW 1956 is sprake van een bedrijfsopvolging indien sprake is van een overdracht
van een ‘onderneming’ zoals bedoeld in art. 35c SW 1956. Daarvan is ook sprake
indien het een verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen betreft, mits het
lichaam waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden een onderneming
drijft.590 Omdat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat het lichaam waarin
het aanmerkelijk belang wordt gehouden zelf geen onderneming drijft maar
wel gerechtigd is tot een dochtervennootschap waarin een onderneming wordt
gedreven, bepaalt art. 35c, vijfde lid SW 1956 dat bezittingen en schulden van
lichamen waarin een belang wordt gehouden door het lichaam waarin de erflater
of schenker een aanmerkelijk belang heeft, aan laatstgenoemd lichaam worden
toegerekend. Met deze bepaling worden de ondernemingsactiviteiten – indien
aanwezig – naar het niveau van de houdster getrokken.591 De wetgever heeft in
dit verband expliciet aangegeven dat de toerekening van vermogen geconsolideerd zal plaatsvinden en dat hij geen aanleiding ziet om een type van consolidatie dat niet bestaat in het fiscale recht in de SW 1956 in te voeren.592
Het zelfstandige begrip belang in art. 35c, vijfde lid, aanhef SW 1956 ziet op het
belang dat wordt gehouden door het lichaam dat als houdstervennootschap
fungeert. Indien is vastgesteld dat dit lichaam een belang houdt in een ander
lichaam, dient vervolgens te worden getoetst of de schenker of erflater hetzij
een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam (onderdeel a), dan

590. Het gaat om een (gedeelte van een) onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001 of een (gedeelte
van een) medegerechtigdheid in de zin van art. 3.3, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001
591. NnavV, Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, blz. 98-100.
592. NnavV, Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, blz. 95.
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wel een belang593 hield van minder dan vijf procent doch ten minste een half
procent en aan een aantal aanvullende voorwaarden is voldaan (onderdeel b).
Pas als ook aan deze voorwaarde is voldaan komt toerekening aan de orde.594
Deze systematiek brengt bovendien met zich mee dat de aanwezigheid van een
indirect aanmerkelijk belang in een dochtervennootschap niet automatisch
leidt tot de aanwezigheid van een belang van de houdstervennootschap in de
dochtervennootschap. Er zal steeds zelfstandig moeten worden getoetst of
sprake is van een kwalificerend belang.
6.19.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Op basis van diverse voorbeelden die tijdens de parlementaire behandeling
zijn gegeven kan in ieder geval worden vastgesteld dat aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen leiden tot de aanwezigheid van
een belang.595 Gelet op doel en strekking van de toerekeningsbepaling en gezien
het feit dat het om lichamen moet gaan waarin men een indirect aanmerkelijk
belang moet kunnen houden, kunnen ook aandelen in vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, lidmaatschapsrechten in een coöperatie en bewijzen
van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening onder het begrip
belang geschaard worden.
Een informele kapitaalstorting kan alleen aan de orde kan zijn indien sprake
is van een aandeelhoudersrelatie zodat er in dat geval per definitie al sprake
is van de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 35c, vijfde lid, aanheft
SW 1956. Bovendien is in hoofdstuk 4 en 5 reeds aangegeven dat een informele
kapitaalverstrekking niet leidt tot een grotere gerechtigdheid tot de winst en
het liquidatiesaldo van het lichaam en derhalve ook niet tot een verwatering
van het financiële belang van andere aandeelhouders.
Een lening die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeert, leidt mijns
inziens niet tot de aanwezigheid van een belang. In dat geval zou namelijk
sprake zijn van een type van consolidatie dat fiscaalrechtelijk niet bestaat.
Bovendien is er in dat geval geen sprake van een indirect gehouden aanmerkelijk
belang, zodat toerekening überhaupt niet aan de orde kan komen. Er bestaat
gelet op doel en strekking van de toerekeningsbepaling dan ook geen enkele
noodzaak om dergelijke leningen onder het begrip belang te scharen.

593. Men zie goed dat het begrip belang in art. 35c, vijfde lid, onderdeel b SW 1956 weliswaar zelfstandig wordt gehanteerd. Het gaat er in deze bepaling echter om een omschrijving te geven
van een situatie waarin op grond van het kwantitatieve criterium geen sprake is van een aanmerkelijk belang, zodat dit begrip belang in kwalitatieve zin dezelfde invulling als het aanmerkelijkbelangbegrip moet hebben.
594. Indien het lichaam dat als houdstervennootschap fungeert bijvoorbeeld een belang van 0,1
procent in een ander lichaam bezit, is sprake van een kwalificerend belang als bedoeld in art. 35c,
vijfde lid, aanhef SW 1956. Toerekening komt in dat geval echter niet aan de orde, aangezien
de erflater of schenker niet een indirect aanmerkelijk belang of een belang van ten minste een
half procent hield in dat andere lichaam.
595. Zie NnavV, Kamerstukken II, 2008/09, 31 930, nr. 9, blz. 95 en blz. 98-100.
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Economische eigendom
Indien sprake is van de economische eigendom van aandelen (of soortgelijke
rechtsfiguren) in een lichaam, zal naar mijn mening sprake zijn van een kwalificerend belang in het andere lichaam. Er is dan immers sprake van gerechtigdgheid tot de dochtervennootschap. De economische eigendom van aandelen (of
soortgelijke rechtsfiguren) kan dus leiden tot de aanwezigheid van een belang
in de zin van art. 35c, vijfde lid, aanhef SW 1956.
Deelbelangen
Op basis van een grammaticale en wetshistorische interpretatie kan niet worden
vastgesteld of deelbelangen, zoals genotsrechten, rechten om aandelen te verwerven en winstbewijzen, zonder meer kunnen leiden tot de aanwezigheid van
een belang in de zin van art. 35c, vijfde lid, aanhef SW 1956. Dergelijke belangen
kunnen echter wel leiden tot de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang.
Voor de toepassing van de toerekeningsbepaling is het dan ook van belang om
vast te stellen of deelbelangen als een belang in de zin van art. 35, vijfde lid,
aanhef SW 1956 aangemerkt kunnen worden. Naar mijn mening is de veronderstelling gerechtvaardigd dat dit niet het geval is. Op de eerste plaats vindt consolidatie binnen het fiscale recht niet plaats indien slechts sprake is van een deelbelang. Het past dus niet bij de bedoeling die de wetgever met de toerekeningsbepaling heeft gehad om een deelbelang als een belang aan te merken. Gelet op
de ratio van de toerekeningsbepaling en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is het
naar mijn mening ook niet wenselijk dat toerekening aan de orde kan komen
indien slechts sprake is van een deelbelang. De reden om deelbelangen onder
het aanmerkelijkbelangbegrip te scharen is namelijk gelegen in het voorkomen
van manipulaties van de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001.596 De
toerekeningsbepaling is echter onderdeel van een regeling die zich richt op het
faciliteren van de verkrijging van ondernemingsvermogen in de successiewet.
Kortom, deelbelangen dienen naar mijn mening niet tot de aanwezigheid van
een belang te leiden in de zin van art. 35c SW 1956.597
Zeggenschap
Indien sprake is van zeggenschap in de vorm van losgekoppelde stemrechten
en winstrechtloze aandelen, ligt het gelet op de ratio van de toerekeningsbepaling
niet voor de hand dat sprake is van een belang. Men is immers in financiële zin
niet gerechtigd tot het ondernemingsvermogen. Bovendien zou er in dat geval
ook geen sprake moeten zijn van een indirect gehouden aanmerkelijk belang,598
zodat toerekening überhaupt niet aan de orde zou moeten komen. Er bestaat
gelet op doel en strekking van de toerekeningsbepaling ook geen noodzaak om
zeggenschap onder het begrip belang te scharen.

596. Zie paragraaf 4.4.4.
597. Op basis van de tekst van de toerekeningsbepaling is het vanwege het ontbreken van een kwantitatieve ondergrens overigens wel mogelijk om een beroep op de toerekeningsbepaling te doen
indien sprake is van een combinatie van een minimaal aandelenbelang en rechten om ten minste
vijf procent van de aandelen te verwerven. Er is in dat geval immers sprake van een lichaam
waarin een belang wordt gehouden door het lichaam waarin de erflater of schenker een aanmerkelijk belang heeft en een indirect aanmerkelijk belang van de erflater of schenker.
598. Zie paragraaf 4.4.5.
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Vreemd vermogen
Vreemd vermogen kan naar mijn mening niet leiden tot de aanwezigheid van
een belang in de zin van art. 35c, vijfde lid, aanhef SW 1956. Ook in dat geval
zou namelijk sprake zijn van een consolidatievorm die fiscaalrechtelijk niet
bestaat, hetgeen de wetgever niet wenselijk heeft geacht. Bovendien is er in
dat geval ook geen sprake van een indirect gehouden aanmerkelijk belang,
zodat toerekening überhaupt niet aan de orde kan komen. Er bestaat gelet op
doel en strekking van de toerekeningsbepaling dan ook geen noodzaak om
dergelijke leningen onder het begrip belang te scharen.
6.19.3

Het bepalen van de omvang van het belang

De toerekeningsbepaling van art. 35c, vijfde lid SW 1956 kent geen cijfermatig
criterium. Ieder belang dat als zodanig kwalificeert leidt tot de toepassing van
deze regeling. Het is derhalve niet noodzakelijk om vast te stellen hoe de
omvang van het belang moet worden bepaald, hetgeen ook de uitvoerbaarheid
ten goede komt. Dit impliceert bovendien dat de individuele bijdrage van de
houders van het belang in een lichaam niet relevant is bij het bepalen van de
omvang van het belang. Het ontbreken van een ondergrens leidt in dit geval
niet zonder meer tot een te ruime werking van de bepaling, aangezien als
aanvullend vereiste wordt aangesloten bij de aanwezigheid van een indirect
aanmerkelijk belang.599
6.19.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 35c, vijfde lid SW 1956 voldoet naar mijn mening niet
aan het rechtszekerheidsvereiste. Een concrete invulling van de rechtsfiguren
die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang ontbreekt namelijk.
Vanwege het ontbreken van een toelichting is de exacte invulling van het begrip
belang niet bekend, hetgeen niet bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van
de regeling. Het toepassingsbereik van art. 35c SW 1956 is in grote lijnen echter
wel duidelijk. Mijns inziens is derhalve voor een deel aan het uitvoerbaarheidsvereiste voldaan.
Voor zover duidelijkheid bestaat ten aanzien van de rechtsfiguren die een
belang kunnen vormen is het gebruik van het begrip belang in deze regeling
naar mijn mening doeltreffend, gelet op de doelstelling van de regeling om
ondernemingsvermogen naar het niveau van de houdster te trekken. Omdat
de exacte invulling van het begrip belang niet bekend is, kan echter niet worden
vastgesteld of het doel volledig wordt bereikt. Derhalve is slechts ten dele sprake
van doeltreffendheid.
In het licht van de doelstelling van de wetgever zou het gebruik van het begrip
belang tot overkill kunnen leiden, dat wil zeggen dat de regeling van toepassing
is in situaties waarin dit zowel onwenselijk is als vermijdbaar. Indien men bij-

599. Zie over de ondergrens van het aanmerkelijk belang paragraaf 4.4.7.1.
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voorbeeld toch zou aansluiten bij het aanmerkelijkbelangbegrip zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om via optierechten gebruik te kunnen maken van de
bedrijfsopvolgingsfaciliteit in situaties waarin dat niet gewenst is.600 In zoverre
is naar mijn mening in onvoldoende mate sprake van proportionaliteit.
De beoordeling van het begrip belang in art. 35c, vijfde lid SW 1956 is in onderstaand schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet niet

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet niet

6.20

K WA L I TAT I E V E E N K WA N T I TAT I E V E I N V U L L I N G VA N
H E T B E G R I P B E L A N G I N A RT. 4 W E T B RV 1 9 7 1

6.20.1

Doel en strekking

Zoals is beschreven in paragraaf 5.3.23 is het doel van art. 4 Wet BRV 1971 om
misbruik te voorkomen en om economisch dezelfde gevallen ook hetzelfde te
behandelen. Hiertoe worden aandelen in zogenoemde onroerendezaakrechtspersonen gelijk gesteld met onroerende zaken. Om als onroerendezaakrechtspersoon
te kwalificeren dient de rechtspersoon te voldoen aan een bezitseis en een
doeleis. Voor een nadere beschrijving van de ratio van art. 4 Wet BRV 1971 verwijs
ik naar paragraaf 5.3.23. Is sprake van een onroerendezaakrechtspersoon dan is
ter zake van de verkrijging van aandelen sprake van een belastbaar feit indien
de verkrijger als gevolg van de verkrijging een belang van ten minste een derde
gedeelte heeft in het lichaam. Het begrip belang is met ingang van 1 januari 2008
in art. 4 Wet BRV 1971 opgenomen als vervanging voor het begrip nominaal
geplaatst kapitaal. Het belangrijkste doel van de introductie van het begrip belang
is voorkomen van misbruik door op gekunstelde wijze het geplaatste aandelenkapitaal te vergroten met aandelen die in vrijwel geen enkele (economische)
relatie staan tot de onroerende zaken in de onroerendezaakrechtspersoon.601
6.20.2

Invulling van het begrip belang

Het verstrekken van eigen vermogen
Uit de omschrijving van het belastbaar feit in het derde lid van deze bepaling
volgt in beginsel dat alleen aandelen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een

600. Te denken valt aan een vennootschap die onroerende zaken bezit en waarvan vaststaat dat deze
op grond van art. 35c, eerste lid, onderdeel c SW 1956 geen onderneming drijft. Indien de vennootschap een optierecht zou verkrijgen op ten minste vijf procent van de aandelen in de huurder(s)
van de onroerende zaken zouden de aandelen in deze vennootschap alsnog als ondernemingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kunnen kwalificeren.
601. Zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 10.
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belang.602 In de aanhef van het derde lid wordt maar liefst drie maal gesproken
van de verkrijging van aandelen. Bovendien wordt verwezen naar onderdeel a
van het eerste lid, waarin fictieve onroerende zaken expliciet worden
omschreven als aandelen in lichamen. In het kader van de invoering van het
zelfstandige begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971 op 1 januari 2008 heeft de
wetgever het voorgaande expliciet bevestigd door aan te geven dat het gaat om
een “door aandelen vertegenwoordigd” belang.603 Het voorgaande is ook van toepassing op een coöperatie, waar men dan voor aandelen uiteraard lidmaatschapsrechten moet lezen. In vergelijking met andere wettelijke bepalingen waarin
het zelfstandige begrip belang is opgenomen, is sprake van een relatief grote
mate van duidelijkheid omtrent de kwalitatieve invulling van dit begrip.
Tot 1 januari 2014 konden ook aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene
rekening leiden tot de aanwezigheid van een belang. Thans is dat niet meer
mogelijk aangezien wordt aangesloten bij het zijn van een rechtspersoon.
Informeel kapitaal en geldleningen die fiscaal als eigen vermogen worden
aangemerkt kunnen reeds op basis van een grammaticale interpretatie niet
leiden tot de aanwezigheid van een belang. Dergelijke vermogensverschaffingen
kunnen immers niet worden aangemerkt als de verkrijging van aandelen in
een onroerendezaakrechtspersoon.
Economische eigendom
Op grond van art. 4, vijfde lid Wet BRV 1971 wordt ook de economische eigendom van aandelen als een belang aangemerkt. Dit volgt bovendien uit de systematiek van de Wet BRV 1971 aangezien de economische eigendomsverkrijging
van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon kan leiden tot de aanwezigheid van een belang in de betreffende rechtspersoon.604
In het arrest HR 17 september 2010, nr. 08/04478, BNB 2011/2 is dit nog eens
bevestigd door de Hoge Raad. Het geschil draaide om de invulling van het
concernbegrip zoals dat gold tot 1 januari 2008, maar de Hoge Raad ging in dit
verband ook in op het zelfstandige begrip belang bij de definitie van het concernbegrip met ingang van 1 januari 2008. In de onderhavige zaak waren de
aandelen in de topvennootschap van het concern verkocht aan een stichting.
Deze stichting verwierf daarna alle aandelen in de belanghebbende tegen uitreiking van certificaten aan de oorspronkelijke aandeelhouder. Op basis van
de tekst van het toenmalige art. 5b, tweede lid, Uitv. Besluit Wet BRV 1971
diende sprake te zijn van het onmiddellijke of middellijk bezit van ten minste
90 procent van de aandelen. Het geschil draaide derhalve om de vraag of sprake
602. Vgl. Rozendal 2008, blz. 1000, Zuidgeest 2008, blz. 352 en Kousen 2010, blz. 10. De auteurs wijzen
er ook op dat het zelfstandige begrip belang in art. 4, derde lid Wet BRV 1971 een beperktere
invulling heeft dan het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip in art. 4,
zesde tot en met achtste lid Wet BRV 1971. Zo volgt uit de bespreking van het verbondenheidsbegrip in hoofdstuk 5 o.a. dat de invulling van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip niet is beperkt tot aandelen en dat ook zeggenschap relevant kan zijn.
603. NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
604. Art. 2, tweede lid jo. art. 4, eerste en derde lid Wet BRV 1971.
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kon zijn van een concernverhouding indien men louter de economische eigendom
van aandelen bezit zonder (doorslaggevende) zeggenschap. Het Hof was van
mening dat als gevolg van de certificering van de aandelen de concernverhouding
was verbroken. De Hoge Raad hanteerde echter een economische benadering
en oordeelde als volgt:
“Van bezit van aandelen in de zin van deze bepaling is ook sprake bij bezit van
certificaten van aandelen, indien het economische belang bij de aandelen berust
bij de houder van de certificaten. De bewoordingen van deze bepaling staan een
dergelijke uitleg toe, die ook aanvaard is bij diverse andere fiscale regelingen
(zie onderdeel 8.12 van de conclusie van de Advocaat-Generaal). De strekking
van de bepaling verzet zich hier niet tegen. Uit de Nota van toelichting bij het
Besluit van 27 februari 1996, Stb. 144, waarbij artikel 5b van het Besluit is ingevoerd, valt niet af te leiden dat de besluitgever zou hebben bedoeld met de eis
van (middellijk) aandeelhouderschap tevens de eis van volledige zeggenschap
in de desbetreffende vennootschap te stellen (vergelijk HR 18 februari 1998, nr.
33.346, LJN: AA2451, BNB 1998/178).”

In een overweging ten overvloede sprak de Hoge Raad zich vervolgens uit ten
aanzien van het begrip belang:
“Opmerking verdient nog dat met ingang van het jaar 2008 in artikel 5b, tweede
lid, van het Besluit de eis van bezit van aandelen is vervangen door de eis van
een belang, zonder dat uit de daarbij gegeven toelichting blijkt dat beoogd is
hiermee de doelstelling van de regeling te wijzigen.”

Uit deze passage maak ik op dat ook voor de uitleg van het begrip belang de
economische eigendom van aandelen voldoende is. Deze benadering is in lijn
met het feit dat het huidige art. 5b, achtste lid Uitv. Besluit Wet BRV 1971 bepaalt
dat het belang vertegenwoordigd dient te worden door het onmiddellijke of
middellijk bezit van aandelen. Bovendien kan ook terzake van de verkrijging
van de economische eigendom van aandelen sprake zijn van een belastbaar feit,
zodat het begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971 daarmee eenzelfde invulling heeft
als in art. 5b Uitv. Besluit Wet BRV 1971.
Deelbelangen
Op basis van een grammaticale interpretatie kunnen deelbelangen niet leiden
tot de aanwezigheid van een belang in de zin van art. 4 Wet BRV 1971. Dit is ook
expliciet bevestigd door de wetgever die tijdens de parlementaire behandeling
heeft aangegeven dat optierechten of converteerbare obligatieleningen in
beginsel niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.605 Naar mijn
mening is dit in lijn met de ratio van art. 4 Wet BRV 1971 om gelijke gevallen
gelijk te behandelen. Ook de verkrijging van bijvoorbeeld een optierecht op een
onroerende zaak is op zichzelf beschouwd geen belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting, tenzij de optie onderdeel is van een samenstel van rechten en
verplichtingen als gevolg waarvan er sprake is van economische eigendom in
de zin van art. 2, tweede lid Wet BRV 1971. De verkrijging van een optierecht op
een fictieve onroerende zaak zou derhalve niet anders behandeld mogen worden.

605. NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
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Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de arresten HR 23 februari
2007, nr. 41 591, NTFR 2007/350 en HR 10 juni 2010, nr. 10/00498, NTFR 2010/1435.
In deze arresten oordeelde de Hoge Raad namelijk dat het doel van art. 4 Wet
BRV 1971 is om de heffing van overdrachtsbelasting te laten plaatsvinden in
gevallen waarin art. 2 Wet BRV 1971 ook tot heffing van overdrachtsbelasting
zou leiden als niet de aandelen, maar de onroerende zaken zelf zouden worden
verkregen. De achtergrond van art. 4 Wet BRV 1971 is volgens de Hoge Raad
niet om belastingplicht in het leven te roepen voor gevallen waarin de verkrijging van de onroerende zaak zelf vrijgesteld zou zijn van overdrachtsbelasting.606
Zeggenschap
Zeggenschap is volgens de wetgever geen relevant criterium. In het kader van
de invoering van art. 4, elfde lid Wet BRV 1971 merkt de wetgever zelfs op dat
de term ’rechten uit bestaande aandelen’ slechts ziet op:
“rechten die een wijziging brengen in het belang dat die aandelen in het
[onroerendezaaklichaam] hebben, en niet op uitsluitend zeggenschapsrechten
die geen wijziging in voorgenoemd belang met zich mee brengen.”607

Uit deze opmerking kan mijns inziens worden afgeleid dat zeggenschap niet
kan leiden tot de aanwezigheid van een belang. Naar mijn mening is deze
benadering goed te billijken gelet op de ratio van art. 4 Wet BRV 1971. Het gaat
er immers om dat economisch gelijke gevallen gelijk worden behandeld.
Vreemd vermogen
Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie is het niet
mogelijk om vreemd vermogen als een belang in de zin van art. 4 Wet BRV
1971 aan te merken. De opmerking van de wetgever dat behalve optierechten
ook converteerbare obligatieleningen in beginsel niet kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang bevestigt dit.608 Gelet op de ratio van art. 4 Wet
BRV 1971 is er mijns inziens ook geen reden om vreemd vermogen als een
belang aan te merken, aangezien er geen sprake is van een situatie die in economische zin vergelijkbaar is met de eigendom van de onroerende zaken.
6.20.3

Het bepalen van de omvang van het belang

Art. 4, derde lid Wet BRV 1971 kent een cijfermatig criterium van een derde
gedeelte en zeven procent in geval van natuurlijke personen. Dit criterium was
reeds bij de totstandkoming van de Wet BRV 1971 in de wet opgenomen. Destijds
werd echter nog niet aangesloten bij het begrip belang maar bij het aandeel
in het gestorte kapitaal. De grens van een derde gedeelte was gebaseerd op de
destijds geldende ondergrens in de aanmerkelijkbelangregeling zoals opgenomen in het toenmalige art. 39, tweede lid Wet IB 1964. De gedachte hierachter

606. De aanbeveling van Zuidgeest om onder andere optierechten onder het begrip belang te scharen
miskent naar mijn mening de systematiek van de Wet BRV 1971 en de ratio van art. 4 Wet BRV
1971. Zie Zuidgeest 2008, blz. 345. Deze aanbeveling zou naar mijn mening leiden tot overkill.
607. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 5, blz. 7.
608. NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
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was dat bij een aandelenbezit van ten minste een derde gedeelte een wezenlijke
zeggenschap in de vennootschap aanwezig werd geacht.609 Deze ondergrens is
sindsdien ongewijzigd gebleven, ook na de verlaging in 1997 van de aanmerkelijkbelanggrens in de inkomstenbelasting.610
Sinds de invoering van het begrip belang per 1 januari 2008 is het criterium van
het aandeel in het gestorte kapitaal komen te vervallen. Het doel hiervan is om
constructies met onroerendezaakrechtspersonen tegen te gaan. In beginsel kan
nog steeds worden aangesloten bij het aandeel in het geplaatste kapitaal in de
onroerendezaakrechtspersoon, maar dit geldt alleen indien het totale aandelenkapitaal bestaat uit één soort aandelen met gelijke financiële rechten. Indien
sprake is van meerdere soorten aandelen is het aandeel in het geplaatste kapitaal
sinds 1 januari 2008 niet langer doorslaggevend.611 Wanneer bijvoorbeeld sprake
is van cumulatief preferente aandelen die recht geven op een vaste vergoeding
over het ter beschikking gestelde kapitaal, dan vormen deze aandelen géén
materieel belang, zo blijkt uit een tijdens de parlementaire behandeling gegeven
voorbeeld. In het betreffende voorbeeld is sprake van achttien aandelen A die
recht geven op de volledige waardeontwikkeling van de onroerende zaak die
door een vennootschap wordt gehouden en 54 aandelen B die slechts recht geven
op een vergoeding van vijf procent over het ter beschikking gestelde kapitaal.612
De omvang van het belang dat door de aandelen A wordt vertegenwoordigd is
thans 100 procent, terwijl dit voor de introductie van het begrip belang slechts
25 procent was. Dit voorbeeld impliceert dat de individuele bijdrage van de
houders van het belang in een lichaam in beginsel niet relevant is bij het bepalen
van de omvang van het belang. Het gaat immers niet zozeer om de bijdrage in
het totale vermogen van de vennootschap maar om de gerechtigdheid tot de
resultaten van deze vennootschap. Gelet op de misbruiksituaties die de wetgever
heeft willen bestrijden, is de invoering van het begrip belang in dat opzicht
doeltreffend te noemen.
De wetgever heeft bewust geen concrete richtlijnen gegeven voor de bepaling
van de omvang van een belang. Het begrip belang is een open norm en de wetgever wenst de exacte invulling van dit begrip over te laten aan de praktijk en
de jurisprudentie.613 Mijns inziens stelt de wetgever zich met deze benadering
te gemakzuchtig op en had hij zelf de taak op zich moeten nemen om in ieder
geval concretere richtlijnen te formuleren waar belastingplichtigen, de fiscus
en de rechterlijke macht mee uit de voeten kunnen.
Uit het hiervoor aangehaalde voorbeeld volgt tevens dat (de omvang van) de
zeggenschap geen relevante factor is bij het bepalen van de omvang van een
belang in de zin van art. 4 Wet BRV 1971. De aandelen B in het gegeven voorbeeld

609. Kamerstukken II 1970/71, 10 560, nr. 12, Amendement.
610. Wetsvoorstel ‘Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.’, Stb. 735 Kamerstukken
II 1997/98, nr. 25 692.
611. Zie MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 43. Het aandeel in het geplaatste kapitaal bepaalt
in de regel de mate van zeggenschap.
612. Zie Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3.
613. Zie NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
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zouden in beginsel immers een grotere zeggenschap vertegenwoordigen dan
de aandelen A, indien in de statuten niets zou zijn geregeld ten aanzien van
de stemrechten. Het was ten tijde van de opmerking van de wetgever immers
niet mogelijk stemrechtloze aandelen uit te geven.614
Hoewel de wetgever van mening lijkt te zijn dat cumulatief preferente aandelen
per definitie geen belang vertegenwoordigen, is mijns inziens de vraag
gerechtvaardigd – gelet op de in paragraaf 5.3.23 beschreven ratio van art. 4
Wet BRV 1971 – of en in hoeverre rekening moet worden gehouden met de
omvang van het kapitaal ten opzichte van de waarde en het rendement van de
bezittingen van het onroerendezaakrechtspersoon. Ter illustratie geef ik het
volgende voorbeeld.
Voorbeeld
X bv is een onroerendezaakrechtspersoon. Het aandelenkapitaal van
X bv bestaat uit acht miljoen aandelen met een nominale waarde van
€ 1 en bestaat uit twee soorten aandelen:
a. 7.200.000 aandelen A, die bij voorrang recht geven op een cumulatief preferent dividend van vijf procent, maar verder niet delen in
de winst of het liquidatieoverschot;
b. 800.000 aandelen B, die recht geven op de winst na betaling van
het cumulatief preferent dividend en op een eventueel liquidatieoverschot.
X bv bezit een beleggingspand met een waarde van € 20 miljoen. Het
pand is gefinancierd met € 8 miljoen eigen vermogen en een banklening van € 12 miljoen waarover een rente van vier procent is verschuldigd. Het pand levert een jaarhuur van € 2 miljoen op. Op het pand
wordt jaarlijks 2,5 procent afgeschreven. Daarnaast heeft X bv ieder
jaar ca. € 200.000 aan overige kosten. De verlies- en winstrekening van
X bv ziet er derhalve als volgt uit:
Huurinkomsten:

€ 2.000.000

Afschrijving:

€ 500.000

Rente bank:

€ 480.000

Overige kosten:

€ 200.000

Winst:

€ 820.000

Van de winst wordt vervolgens € 360.000 (vijf procent van € 7.200.000)
betaald als vergoeding op de aandelen A. Voor de houder van de aandelen B resteert derhalve een bedrag van € 460.000.

614. Thans is dit echter wel mogelijk sinds de inwerkingtreding van het flexibele bv-recht. Zie art. 2:228
BW.
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Uitgaande van het door de wetgever gegeven voorbeeld kan gesteld worden dat
een verkrijging van aandelen A er niet toe leidt dat de verkrijger een kwalificerend belang heeft. Deze aandelen geven immers slechts recht op een vaste vergoeding over het ter beschikking gestelde kapitaal en dus vertegenwoordigen
zij een belang met een omvang van nihil. Echter, gezien de verhouding van het
eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal zal de verkrijger van de aandelen A een relatief grote gerechtigdheid tot de opbrengsten van de onroerende
zaak verwerven (ca. 44 procent).615 Een strikte interpretatie van het voorbeeld
van de wetgever zou dus kunnen leiden tot underkill. Een extra complicatie is
bovendien dat de omvang van de gerechtigdheid tot de totale winst van jaar tot
jaar kan verschillen zonder dat het aandeel in het totale kapitaal een wijziging
ondergaat.
Daarnaast heeft de wetgever geen duidelijkheid geschapen omtrent de wijze
waarop de omvang van het belang moet worden bepaald indien sprake is van
aandelen waarbij de rechten op andere wijze zijn verdeeld over de verschillende
aandeelhouders. Te denken valt aan de situatie waarin de vergoeding over het
ter beschikking gestelde vermogen niet (alleen) afhankelijk is van de omvang
van het kapitaal maar bijvoorbeeld (ook) van een deel van de huurinkomsten of
van een deel van de verkoopwinst.
Voorts is niet duidelijk of de omvang van een door aandelen vertegenwoordigd
belang kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van rechtsverhoudingen
die op zichzelf beschouwd niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een
belang (omdat het geen aandelen betreft), zoals bijvoorbeeld een schuldvordering
die fiscaal als eigen vermogen kwalificeert. Te denken valt aan de situatie waarin
aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon worden verkregen die in beginsel
een belang van minder dan een derde gedeelte vertegenwoordigen, maar waarbij
tevens een geldlening aan het betreffende lichaam wordt verstrekt die voor fiscale
doeleinden kwalificeert als eigen vermogen. Hoewel de geldlening op zichzelf
beschouwd geen belang in het lichaam vertegenwoordigt, is het niet ondenkbaar
dat deze de verkregen aandelen ‘besmet’ waardoor de omvang van belang dat
door deze aandelen wordt vertegenwoordigd groter is.616
De omvang van een belang in de zin van art. 4, derde lid Wet BRV 1971 kan voorts
een wijziging ondergaan door de aandeelhoudersrechten te wijzigen. Te denken
valt aan de omzetting van gewone aandelen in cumulatief preferente aandelen
en vice versa. Indien de toename van het belang van een aandeelhouder ertoe
leidt dat deze als gevolg van de toename een belang van ten minste een derde
gedeelte heeft dan is op grond van art. 4, elfde lid Wet BRV 1971 – dat per 1
januari 2011 is ingevoerd – sprake van een belastbaar feit. Deze bepaling voorziet,
gelet op de wijze waarop het is geformuleerd, in beginsel in een uitbreiding aan

615. Men zou overigens kunnen stellen dat de bank ook een grote gerechtigdheid tot de opbrengst
heeft. De verschaffer van het cumulatief preferente kapitaal loopt echter wel een groter risico
over het verstrekte vermogen.
616. Voor het bepalen van de omvang van het door de aandelen vertegenwoordigde belang zou men
de gerechtigdheid tot de winst via de winstafhankelijke rentebetalingen op de lening kunnen
toerekenen aan de gerechtigdheid tot de winst via de aandelen.
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het object van heffing voor overdrachtsbelastingdoeleinden. Het betreft immers
een uitbreiding van het begrip ‘fictieve onroerende zaak’ met het begrip
‘rechten die betrekking hebben op bestaande aandelen’. Aangezien de hoofdregel van art. 2, eerste lid Wet BRV 1971 voorschrijft dat alleen sprake is van
een belastbaar feit indien sprake is van een verkrijging van een kwalificerend
object, is art. 4, elfde lid Wet BRV 1971 naar mijn mening een dode letter.617
Ingeval van een toename van een belang in een onroerendezaakrechtspersoon
zonder dat sprake is van een verkrijging van aandelen in de rechtspersoon is
immers niet aan het in art. 2 jo. art. 4, derde lid Wet BRV 1971 gestelde vereiste
van een kwalificerende verkrijging voldaan. De toename van het belang is een
uitvloeisel van een communicerende-vaten-werking en kan ook zijn oorzaak
vinden een afname van het belang van een andere aandeelhouder omdat de
rechten van die andere aandeelhouder worden gewijzigd. Indien er geen sprake
is van een juridische of een economische eigendomsverkrijging van een aandeel
kan op basis van de wettekst dan ook geen heffing van overdrachtsbelasting
plaatsvinden. De wetgever had naar mijn mening niet het object bij fictie moeten
uitbreiden maar juist de wettelijke omschrijving van het verkrijgingsbegrip
moeten uitbreiden.618
Hoewel het element zeggenschap voorheen wel van belang was lijkt dit juist
met de invoering van het begrip belang per 1 januari 2008 geen relevant criterium meer te zijn. Aanwijzingen voor een andere opvatting ontbreken in de
parlementaire behandeling bij invoering van het zelfstandige begrip belang.
In het kader van de invoering van art. 4, elfde lid Wet BRV 1971 heeft de wetgever – zoals in paragraaf 6.17.2 reeds is aangegeven – namelijk opgemerkt dat
zeggenschapsrechten geen wijziging in het belang met zich meebrengen.619
Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat zeggenschap niet langer een
relevant criterium is bij de bepaling van de omvang van het belang. In 1999
achtte de wetgever de zeggenschap echter nog wel relevant toen hij stelde:
“De wetgever heeft dit (heffing van overdrachtsbelasting bij indirecte verkrijgingen, AR) nodig geoordeeld bij de handel in onroerend goed, door middel
van zogenoemde onroerendezaaklichamen, onder omstandigheden waarin de
verkrijger een zodanig aandelenpakket verwerft (of reeds bezit) dat van een
wezenlijke zeggenschap in de rechtspersoon (NV of BV) kan worden gesproken.(...). Met betrekking tot het vereiste van het aanmerkelijk belang wordt
voorgesteld het criterium «nominaal gestorte kapitaal» te vervangen door het
criterium «geplaatste kapitaal». De reden hiervoor is – de leden van de VVDfractie vragen hiernaar – dat de regeling inzake de heffing over de verkrijging
van aandelen in onroerendezaaklichamen is gebaseerd op het zeggenschapselement, welke zeggenschap volgens het vennootschapsrecht beter wordt
weergegeven door iemands deelneming in het geplaatste kapitaal dan door
diens deelneming in het nominaal gestorte kapitaal. Zo kent het vennootschapsrecht het geplaatste kapitaal als het relevante criterium voor de berekening
van de winst, stemrecht, e.d.”620

617.
618.
619.
620.
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Vgl. Rozendal 2011, blz. 98.
Zoals bijvoorbeeld is gebeurd in art. 6 Wet BRV 1971.
NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 504, nr. 5, blz. 7.
NnavV, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 3, blz. 4.
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Het feit dat de wetgever thans niet langer gewicht toekent aan de zeggenschap
past naar mening binnen de ratio van art. 4 Wet BRV 1971. Zoals al aangegeven,
is het doel van deze regeling om economisch gelijke gevallen, gelijk te behandelen. Het ligt dan ook voor hand om met name gewicht toe te kennen aan het
financiële belang. Deze benadering sluit mijns inziens ook beter aan bij de ratio
van art. 2, tweede lid Wet BRV 1971 alsmede bij de wetssystematiek. Genoemde
bepaling heeft immers net als art. 4 Wet BRV 1971 tot doel om economisch gelijke
gevallen ook gelijk te behandelen en deze bepaling werkt rechtstreeks door naar
art. 4, derde lid Wet BRV 1971. De verkrijging van de economische eigendom van
aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon kan derhalve eveneens zijn
onderworpen aan heffing van overdrachtsbelasting. Binnen dit uitgangspunt
past het niet om de verkrijging van de volle onbezwaarde eigendom van aandelen
niet in de heffing te betrekken wanneer aan deze aandelen geen of slechts
beperkte zeggenschapsrechten zijn verbonden. Dit brengt met zich mee dat
sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bvrecht621 met ingang van 1 oktober 2012, ook de verkrijging van stemrechtloze
aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon leiden tot een belastbaar feit
voor de heffing van overdrachtsbelasting, indien deze aandelen op basis van de
financiële gerechtigdheid ertoe leiden dat de verkrijger een belang van ten
minste een derde gedeelte heeft in het betreffende lichaam.
6.20.4

Beoordeling van het begrip belang

Het begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971 biedt naar mijn mening een relatief
grote mate van rechtszekerheid. Deze rechtszekerheid wordt op de eerste plaats
veroorzaakt door de concrete invulling van de rechtsfiguren die kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang. Niet alleen uit de toelichting van de wetgever
maar ook op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie is
duidelijk dat alleen aandelen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Ook ten aanzien van het bepalen van de omvang van een belang wordt een
bepaalde mate van zekerheid gegeven voor zover het ‘standaard’ cumulatief
preferente aandelen betreft. Toch blijven er ten aanzien van het vaststellen van
de omvang van een belang nog genoeg onzekerheden bestaan, zodat er per saldo
maar ten dele sprake is van voldoende rechtszekerheid.
Naar mijn mening is de uitvoerbaarheid van de regeling tot op zekere hoogte
goed te noemen. Dit geldt met name indien sprake is van één soort aandelen of
indien sprake is van ‘standaard’ cumulatief preferente aandelen. Indien sprake
is van andere varianten is echter niet duidelijk hoe de regeling moet worden
toegepast. De toelichting van de wetgever is in dit verband ook niet echt verhelderend. Onder omstandigheden maakt dit de regeling moeilijk uitvoerbaar, zeker
in combinatie met de bepaling van art. 4, elfde lid Wet BRV 1971. Mijns inziens
wordt per saldo slechts deels voldaan aan het uitvoerbaarheidsvereiste.
Gelet op de doelstelling van de regeling om constructies met verschillende
soorten aandelen tegen te gaan, is het gebruik van het begrip belang in deze

621. Zie Voorstel van Wet, Kamerstukken II 2009/10, 32 426, nr. 2.
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regeling doeltreffend. De door de wetgever beschreven constructies worden
namelijk effectief bestreden. Ondanks dat het niet ondenkbaar is dat andere
constructies mogelijk zijn, is naar mijn mening voldaan aan het doeltreffendheidsvereiste. Vanwege de materiële benadering die moet worden toegepast
bij het bepalen van de omvang van het belang, biedt dit begrip immers voldoende flexibiliteit om ook bij niet-voorziene situaties in de toekomst doeltreffend te zijn. Wel ontbreken specifieke richtlijnen om de exacte omvang in een
concreet geval te bepalen, zodat de doeltreffendheid in de praktische uitwerking
minder groot is. De doelstelling van de wetgever om de invulling van het begrip
belang over te laten aan de praktijk en de rechtspraak is naar mijn mening
echter nog niet bereikt. Per saldo is het begrip belang ten dele doeltreffend te
noemen.
In het licht van de doelstelling van de wetgever leidt het gebruik van het begrip
belang naar mijn mening niet snel tot overkill. De mogelijkheid dat een
rechtsverhouding wel of niet als een kwalificerend belang wordt aangemerkt
in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar, acht ik zeer klein gelet
op de duidelijke kwalitatieve invulling van het begrip belang. Vanwege de
materiële benadering die moet worden toegepast bij het bepalen van de omvang
van het belang zal mogelijk wel discussie kunnen ontstaan over de exacte
omvang van het belang.622 Desalniettemin is het begrip belang naar mijn mening
voldoende proportioneel.
De beoordeling van het begrip belang in art. 4 Wet BRV 1971 is in onderstaand
schema samengevat:
Toetsingscriterium

Beoordeling

Rechtszekerheid

Voldoet deels

Uitvoerbaarheid

Voldoet deels

Doeltreffendheid

Voldoet deels

Proportionaliteit

Voldoet

6.21

TUSSENCONCLUSIE

Hiervoor zijn 23 wetsartikelen besproken waarin het zelfstandige begrip belang
is opgenomen, in sommige gevallen op meerdere plaatsen binnen een wetsartikel. In dit verband is vastgesteld dat de vraag welke rechtsverhoudingen in
een concreet geval kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang, niet in
alle gevallen kan worden beantwoord. De grammaticale, wetssystematische en
wetshistorische interpretatiemethode schieten daarvoor tekort. Dit verschijnsel
doet zich voor binnen vier van de 23 wetsartikelen, te weten art. 3.29a, tweede
lid en art. 3.46 Wet IB 2001, art. 10, eerste lid, onderdeel h en art. 10c Wet VPB
1969.

622. Vgl. Van der Linden 2014, blz. 48 die in onderdeel 5.3 enkele voorbeelden hiervan geeft.
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Voor deze regelingen geldt dat in beginsel niet kenbaar is welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Op basis van de ratio
van deze regelingen kan worden verondersteld dat aandelen en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren in lichamen die onderworpen kunnen zijn aan vennootschapsbelasting, kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in het concrete geval. Ten aanzien van andere rechtsverhoudingen zijn de gemaakte veronderstellingen speculatiever van aard, hetgeen leidt tot een grote(re) mate van
onzekerheid.
Daarnaast is er binnen zeven wetsartikelen een rechtsvormeis opgenomen die
de invulling van het begrip belang mede bepaalt. Het betreft art. 3.29a, eerste
lid Wet IB 2001, art. 14c, art. 15ab, art. 15ad en art. 28 Wet VPB 1969, art. 11a Wet
DB 1965 en art. 4 Wet BRV 1971.
Voor twintig wetsartikelen, waaronder voornoemde bepalingen met een
rechtsvormeis, geldt dat aan de hand van een grammaticale, wetssystematische,
dan wel wetshistorische interpretatie kan worden bepaald welke rechtsverhoudingen in ieder geval kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Het
gaat dan, naast de hiervoor genoemde bepalingen, om de volgende wetsartikelen:
– art. 3.92b Wet IB 2001;
– art. 13, 13a, 23a, 28c en 34b Wet VPB 1969;
– art. 13b en 13ba Wet VPB 1969;
– art. 13l Wet VPB 1969;
– art. 12a en 20a Wet VPB 1969;
– art. 35c SW 1956;
– art. 32d Wet LB 1964.
Op basis van de hiervoor genoemde interpretatiemethoden kunnen aandelen
en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren leiden tot de aanwezigheid van een
belang in deze wetsartikelen. Of andere rechtsverhoudingen dan aandelen en
daarmee vergelijkbare rechtsfiguren ook kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang, kan niet in alle gevallen worden vastgesteld. Op basis van de
ratio van deze bepalingen kunnen weliswaar veronderstellingen worden gedaan,
echter die brengen vanwege het speculatieve karakter onzekerheid ten aanzien
van de invulling van het zelfstandige begrip belang met zich mee.
Uitgaande van een grammaticale, wetssystematische en wetshistorische interpretatie, alsmede van de door mij gehanteerde veronderstellingen, is in de hierna
opgenomen tabel per wettelijke bepaling aangegeven welke rechtsfiguren kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang. De gemaakte veronderstellingen
hebben een speculatief karakter. Ontwikkelingen in wetgeving of fiscale
rechstpraak zouden er derhalve toe kunnen leiden dat het overzicht moet worden
bijgesteld. De tabel maakt bovendien duidelijk dat er geen eenduidige invulling
is van het begrip belang. Ten aanzien van de invulling van het zelfstandige begrip
belang is dan ook sprake van een grote mate van onzekerheid.
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De beoordeling van het zelfstandige begrip belang aan de hand van het door mij
opgestelde toetsingskader is samengevat in onderstaand overzicht:
Wettelijke bepaling

Rechtszekerheid

Uitvoerbaarheid

Doeltreffendheid

Proportionaliteit

Art. 3.29a(1) Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 3.46 Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 3.92b Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 10(1)(h) Wet VPB 1969 Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 10c Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13 Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 13a Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 23c Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 28c Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 34b Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 13b Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13ba Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13l VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 14c Wet VPB 1969

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet

Art. 15ab Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Art. 15ad Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 12a/20a Wet VPB 1969 Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 28(2) Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Voldoet
deels
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Art. 11a(2) Wet DB 1965

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 32d Wet LB 1964

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Art. 35c(5) SW 1956

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 4 Wet BRV 1971

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet

Voldoet
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CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht in welke bepalingen de wetgever zich bedient
van het zelfstandige begrip ‘belang’ en in hoeverre duidelijk is welke rechtsverhoudingen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Daarnaast is onderzocht
in hoeverre het duidelijk is hoe de omvang van een belang in een concreet
geval moet worden bepaald. In dit verband zijn ook de doelstellingen van de
wetgever met het begrip belang in kaart gebracht.
Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Het zelfstandige begrip belang dient in alle heffingswetten waarin het
voorkomt iedere keer anders te worden ingevuld. Er is derhalve sprake van
een normspecifiek begrip. Op dit punt wijkt het zelfstandige begrip belang
dan ook duidelijk af van het aanmerkelijkbelangbegrip en het begrip belang
als onderdeel van het verbondenheidsbegrip. In de praktijk zijn zowel
belastingplichtigen als de belastingdienst genoodzaakt om per wettelijke
bepaling vast te stellen welke rechtsfiguren kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
2. Voor vier van de 23 wetsartikelen waarin het zelfstandige begrip belang is
opgenomen geldt dat het niet kenbaar is hoe het begrip belang moet worden
ingevuld. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat aandelen en daarmee
vergelijkbare rechtsfiguren in lichamen die onderworpen kunnen zijn aan
vennootschapsbelasting, kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang.
Of andere rechtsverhoudingen ook onder het begrip belang kunnen worden
geschaard is echter niet duidelijk. Het is derhalve noodzakelijk uit te gaan
van veronderstellingen die moeten worden gemaakt op basis van de ratio
van de wettelijke regeling die in het concrete geval aan de orde is. Voor
vijftien wetsartikelen geldt dat aan de hand van een grammaticale, wetssystematische, dan wel wetshistorische interpretatie een aantal rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang, in kaart
kunnen worden gebracht. Het is echter niet mogelijk om van alle rechtsverhoudingen vast te stellen of ze al dan niet kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang in een concreet geval, zodat we ook ten aanzien van deze
wetsartikelen genoodzaakt zijn uit te gaan van veronderstellingen die
moeten worden gemaakt op basis van de ratio van de wettelijke regeling
die in het concrete geval aan de orde is.
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3. De onzekerheid ten aanzien van de invulling van het begrip belang brengt
automatisch met zich mee dat het ten aanzien van de wettelijke bepalingen
waarin een cijfermatig criterium is opgenomen, niet in alle gevallen duidelijk
is hoe de omvang van een belang moet worden bepaald. In het kader van het
zelfstandige begrip belang moet in vijf van de 23 onderzochte wetsartikelen
rekening worden gehouden met de individuele bijdragen van de houders van
een belang om vast te stellen wat de omvang is van het belang. In de overige
wetsartikelen is hetzij de omvang van het belang geobjectiveerd, dan wel is
de omvang van het belang niet relevant omdat een cijfermatig criterium
ontbreekt.
4. De rechtspraak waarin aan bepaalde rechtsverhoudingen een kwalificatie is
gegeven, is voor een deel van invloed op het zelfstandige begrip belang. Dit
volgt onder meer uit het feit dat de economische eigendom voor de toepassing
van nagenoeg alle wettelijke bepalingen kan leiden tot de aanwezigheid van
een belang. Voor leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt
geldt eveneens dat deze voor de toepassing van een groot aantal wettelijke
bepalingen kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Hoe groot de
invloed van deze rechtspraak is kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld omdat in een aantal gevallen moet worden uitgegaan van veronderstellingen.
5. Het zelfstandige begrip belang leidt in elf gevallen tot onvoldoende rechtszekerheid. In nog eens drie gevallen is weliswaar sprake van een bepaalde mate
van rechtszekerheid, maar zou deze verder kunnen worden vergroot. De
constatering dat het zelfstandige begrip belang een normspecifiek begrip is,
brengt bovendien met zich dat van consistentie geen sprake is, uitgaande van
het principe van de duidelijke terminologie inhoudende dat dezelfde term
overal hetzelfde moet worden ingevuld.623 Enkele rechtsverhoudingen kunnen
namelijk alleen in zeer specifieke situaties leiden tot de aanwezigheid van
een belang. De onduidelijkheid van het begrip belang werkt mijns inziens op
een onevenredige wijze uit in het nadeel van belastingplichtigen. De gebrekkige wijze waarop over de hele linie invulling is gegeven aan het begrip belang
bevordert dan ook geenszins de rechtszekerheid.
6. In slechts vier gevallen leidt het begrip belang tot onvoldoende uitvoerbaarheid
van de regeling, hetgeen wordt veroorzaakt door het ontbreken van een duidelijke toelichting of de ontoegankelijkheid van de regeling. In nog eens tien
gevallen is het wenselijk dat de uitvoerbaarheid verder zou worden vergroot.
7. Voor zover de doelstellingen van de wetgever ten aanzien van het zelfstandige
begrip belang bekend zijn, is de conclusie gerechtvaardigd dat het begrip
belang tot op zekere hoogte voldoet aan het vereiste van doeltreffendheid.
Zo biedt de bewuste keuze voor een open norm ten aanzien van de begrippen
lucratief belang, uiteindelijk belang en het zelfstandige begrip belang in art. 4
Wet BRV 1971 de mogelijkheid om een materiële benadering te volgen. De
doelstelling van de wetgever om de invulling van het begrip belang over te
laten de praktijk en de rechtspraak, is echter (nog) niet bereikt, gelet op het

623. Dit zou slechts anders zijn indien de ratio van de wettelijke bepaling een evident afwijkende
invulling vereist. Die afwijkende invulling zou dan expliciet door de wetgever gegeven en beargumenteerd moeten worden.
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beperkt aantal rechterlijke uitspraken en de voortdurende onzekerheid ten
aanzien van het begrip belang. Voor wat betreft het bepalen van de omvang
van een belang dient naar mijn mening een kanttekening te worden geplaatst
bij de doeltreffendheid. Het is inderdaad zo dat het gebruik van een open
norm de ruimte biedt om de omvang op materiële wijze te bepalen. Evenals
bij het verbondenheidsbegrip ontbreken echter specifieke richtlijnen om
de exacte omvang in een concreet geval te bepalen, zodat de doeltreffendheid
in de praktische uitwerking minder groot is.
8. In twaalf gevallen is niet voldaan aan het vereiste van proportionaliteit. In
de meeste gevallen betreft het regelingen waarin ook sprake is van rechtsonzekerheid. Dit betekent niet per definitie dat sprake is van een oorzakelijk
verband. De rechtsonzekerheid wordt namelijk veelal veroorzaakt door
onduidelijkheid over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van het
begrip belang. Als verklaring voor het bestaan van overkill (en in enkele
gevallen ook underkill) kan worden gewezen op de soms lage ondergrens
of een te ruime of beperkte werking van de regeling als gevolg van de
invulling van het begrip belang.
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7.

Alternatieve omschrijvingen voor het begrip belang
in Europeesrechtelijk verband

7.1

INLEIDING

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre het begrip belang geschikt is om
de relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. In dit kader wordt
in dit hoofdstuk onderzocht op welke wijze de relatie tussen rechtssubjecten in
Europeesrechtelijk verband wordt omschreven. Het doel van dit hoofdstuk is
om alternatieve omschrijvingen voor het begrip belang in kaart te brengen door
middel van een onderzoek van Europese fiscale regelgeving. Ik heb er in dit
verband voor gekozen om naast de thans bestaande EU Richtlijnen die betrekking
hebben op belastingheffing tevens de voorgestelde CCCTB Conceptrichtlijn te
onderzoeken.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 7.2 maak ik enkele inleidende
opmerkingen over het EU-recht en geef ik een verantwoording voor de afbakening
van het Europeesrechtelijke onderzoeksterrein. In paragraaf 7.3 worden de EUrichtlijnen onderzocht. De CCCTB Conceptrichtlijn komt in paragraaf 7.4 aan
de orde. Daarbij zal de manier waarop in Europeesrechtelijk verband de relatie
tussen rechtssubjecten wordt omschreven worden vergeleken met het gebruik
van het begrip belang in de Nederlandse belastingwetgeving. Ik sluit af met een
conclusie in paragraaf 7.5.
7.2

ENKELE INLEIDENDE OPMERKINGEN OVER HET
EU-RECHT

7.2.1

Primair en secundair EU-recht

Binnen het EG-recht kan een onderscheid worden gemaakt tussen primair EUrecht en secundair EU-recht. Het primair EU-recht wordt gevormd door de
bepalingen die zijn opgenomen in het VwEU (voorheen het EG-verdrag). Deze
bepalingen hebben in beginsel rechtstreekse werking, hetgeen inhoudt dat
onderdanen van de EU een direct beroep op deze bepalingen kunnen doen. Het
doel van het VwEU is het bewerkstelligen van een gemeenschappelijke markt
door het beschermen van een zestal verkeersvrijheden, te weten:
a. vrij verkeer van de burgers van de Unie;
b. vrij verkeer van goederen;
c. vrij verkeer van (rechts)personen;
d. vrij verkeer van diensten;
e. vrij verkeer van kapitaal;
f. vrij betalingsverkeer.
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In beginsel kunnen alle personen die een economische activiteit verrichten
zich beroepen op deze verkeersvrijheden.624 Indien grensoverschrijdende
bewegingen op zichzelf beschouwd geen economische activiteit vormen, zoals
bijvoorbeeld kapitaalverkeer, zal daar in de regel wel een economische activiteit
aan ten grondslag liggen.
De bepalingen in het VwEU (en voorheen het EG-verdrag) zijn van grote invloed
op de Nederlandse belastingwetgeving. Ook ten aanzien van het verkrijgen,
vervreemden of houden van een belang door een rechtssubject in een ander
rechtssubject geldt dat een of meerdere verkeersvrijheden aan de orde kunnen
zijn. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het verkeer
dat betrekking heeft op het belang als zodanig en anderzijds het verkeer dat
betrekking heeft op het rechtssubject. Indien een gemeenschapsonderdaan
een belang heeft in een ander rechtssubject en deze onderdaan verhuist naar
een andere lidstaat, valt deze verhuisbeweging in beginsel onder een van de verkeersvrijheden, namelijk het vestigingsverkeer. Dit kan weliswaar fiscale consequenties hebben voor het belang dat de gemeenschapsonderdaan houdt in
het rechtssubject,625 maar het belang vormt in dat geval zelf geen voorwerp
van het vestigingsverkeer. Het gaat dan om de vestigingshandeling van het
rechtssubject. Het is echter ook mogelijk dat het houden van het belang zelf
een activiteit inhoudt waarop een van de verkeersvrijheden van toepassing is.
Zo heeft het HvJ EG bijvoorbeeld geoordeeld dat het houden van aandelen als
vestigingshandeling kan worden aangemerkt.626
Het secundair EU-recht bevat bepalingen die door Europese instellingen zijn
vastgesteld zoals verordeningen, richtlijnen en beschikkingen. Een verordening
is rechtstreeks van toepassing in iedere lidstaat en verbindend in al haar
onderdelen. De rechtsvormen van de Europese Vennootschap (SE)627 en de
Europese coöperatieve vennootschap (SCE)628 zijn bijvoorbeeld gebaseerd op
een verordening. Richtlijnen zijn verbindend ten aanzien van het te bereiken
resultaat en worden veelal gekozen in het kader van de belastingheffing. Het
wordt aan de lidstaten zelf overgelaten om de richtlijnen op de juiste wijze te
implementeren in de nationale wet- en regelgeving. Beschikkingen zijn verbindend voor degene aan wie ze zijn gericht.
7.2.2

Afbakening van het Europeesrechtelijke onderzoeksterrein

Voor de vergelijking van het begrip belang in de Nederlandse belastingwetgeving
met de omschrijving van de relatie tussen rechtssubjecten in Europeesrechtelijk

624. Vgl. o.a. Weber 2003, blz. 23. Weber merkt in dit verband overigens op dat het vrije verkeer niet
alleen openstaat voor personen die een economische activiteit verrichten maar dat deze personen
wel de belangrijkste deelnemers zijn aan het vrij verkeer.
625. Zie bijv. HvJ EG 7 september 2006, zaak C-470/04 (N), NTFR 2006/1288 inzake het tot 11 maart
2004 geldende Nederlandse regime van conserverende aanlagen bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder.
626. Zie HvJ EG, 13 april 2000, zaak C-251/98 (Baars).
627. Verordening van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001, nr. 2157/2001 (PbEU 2001,
L294/1).
628. Verordening van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003, nr. 1435/2003 (PbEU 2003, L207/1).
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verband is alleen het EU-recht behandeld dat specifiek betrekking heeft op
belastingheffing. Hoewel de generieke, niet-fiscale bepalingen uit het primaire
en secundaire EU-recht uiteraard een grote relevantie hebben voor de Nederlandse
belastingheffing – denk bijvoorbeeld aan de verkeersvrijheden – ligt er een bredere gedachte aan ten grondslag die zich niet beperkt tot het fiscale recht. Aangezien het doel van dit hoofdstuk het maken van een rechtsvergelijking is, laat
ik een vergelijking van niet-fiscale EU-rechtelijke regelingen met het Nederlandse
fiscale begrip belang buiten beschouwing. Zo laat ik bijvoorbeeld de vraag welke
verkeersvrijheid van toepassing is op het verkrijgen, vervreemden of houden
van een belang verder onbesproken. Gelet op het voorgaande is in het kader van
deze studie alleen de omschrijving van kwalificerende relaties in de EU-richtlijnen
op het gebied van de directe belastingen onderzocht. Zoals reeds aangegeven
zal de conceptrichtlijn inzake de CCCTB in een aparte paragraaf worden
besproken.
7.3

A LT E R NAT I E V E N V O O R H E T B E G R I P B E L A N G I N D E
EU-RICHTLIJNEN

7.3.1

Enkele opmerkingen over de EU-richtlijnen

De EU-richtlijnen die betrekking hebben op de belastingheffing zijn, zoals
opgemerkt in de vorige paragraaf, een vorm van secundair EU-recht. De volgende
richtlijnen hebben betrekking op de directe belastingen:
a. de Moeder-dochterrichtlijn;629
b. de Fusierichtlijn;630
c. de Interest- en royaltyrichtlijn.631
Het doel van de EU-richtlijnen is om door middel van positieve integratie van
het EU-recht fiscale belemmeringen binnen de interne markt weg te nemen. De
Moeder-dochterrichtlijn en de Interest- en royaltyrichtlijn hebben tot doel om
belemmeringen weg te nemen ten aanzien van grensoverschrijdende dividendbetalingen, respectievelijk interest- en royaltybetalingen. De Fusierichtlijn heeft
als voornaamste doel het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende bedrijfsconcentraties.

629. Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van 23 juli 1990 tot wijziging van de Richtlijn 90/435/EEG
betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten PbEG 2004, L 7/41.
630. Richtlijn van de Raad van 17 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG betreffende de
gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng
van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten, PbEG
2005, L 58/19.
631. Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten, PbEG 2003, L157/49.
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7.3.2

Omschrijvingen van kwalificerende relaties

7.3.2.1 Deelneming in het kapitaal
De omschrijving van een relatie tussen rechtssubjecten als ‘deelneming in het
kapitaal van een vennootschap’ is opgenomen in art. 3, eerste lid Moederdochterrichtlijn en art. 7, eerste lid Fusierichtlijn. De term ‘deelneming in het
kapitaal van een vennootschap’ is de vertaling van de term holding in the capital
of a company. Uit de toelichting op de in 2003 voorgestelde wijziging van de
Fusierichtlijn en de inleiding op deze toelichting blijkt dat het deelnemingsvereiste van de Fusierichtlijn met de wijziging in overeenstemming is gebracht
met het deelnemingsvereiste van de Moeder-dochterrichtlijn. Hieruit volgt dat
de term ‘deelneming in het kapitaal van een vennootschap’ in beide richtlijnen
hetzelfde moet worden uitgelegd.
Gelet op de systematiek van de Moeder-dochterrichtlijn werkt de term ‘deelneming in het kapitaal van een vennootschap’ door naar de term the association of
the parent company with its subsidiary in art. 4, eerste lid Moeder-dochterrichtlijn.
Dit is vertaald als ‘de deelgerechtigdheid van de moedermaatschappij in de
dochteronderneming.’ In de betreffende regeling wordt bepaald op welke wijze
voorkoming van economisch dubbele belasting plaatsvindt ingeval een uitkering
door (i) een kwalificerende dochtermaatschappij aan (ii) een kwalificerende
moedermaatschappij. Het gaat in dat geval om de situatie dat er een kwalificerende relatie aanwezig wordt geacht tussen een moedermaatschappij en een
dochtermaatschappij.
In art. 3, onderdeel b Interest- en royaltyrichtlijn is de term holding in the capital
of a company vertaald als ‘deelneming in het kapitaal van een onderneming’.
Wat opvalt, is dat de term company in deze richtlijn is vertaald als ‘onderneming’
en niet zoals in andere richtlijnen met de term ‘vennootschap’. De term deelneming in het kapitaal van een onderneming wordt in dit kader gebruikt om
een omschrijving van het verbondenheidsbegrip te geven (zie paragraaf 7.3.2.4
hierna).
Ten aanzien van de term ‘deelneming in het kapitaal’ wordt in geen enkele
richtlijn een onderscheid gemaakt tussen gestort en geplaatst kapitaal. Indien
de aandelen die een moedermaatschappij bezit niet volledig zijn volgestort
dan zou men mogelijk toch in aanmerking kunnen komen voor de toepassing
van de richtlijn die aan de orde is. Voorts is niet duidelijk hoe moet worden
omgegaan met de situatie waarin de aandelen bijvoorbeeld zijn gecertificeerd.
Voor wat betreft de implementatie van de Moeder-dochterrichtlijn in de
Nederlandse dividendbelasting is in dit verband overigens goedgekeurd dat de
certificaathouder gelijk wordt gesteld met de aandeelhouder.632

632. Zie het Besluit van 31 januari 1997, nr. DB97/274N, BNB 1997/112. De daarin opgenomen goedkeuring heeft overigens betrekking op het destijds geldende art. 4a, lid 1, onder 2° Wet Div.bel.
1969. Het ligt mijns inziens voor de hand dat deze goedkeuring ook geldt voor de overeenkomstige
eis in het huidige art. 4, lid 2, onder 2°, Wet Div.bel. 1965.
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De rechtsvormen die in de bijlage bij de Moeder-dochterrichtlijn zijn genoemd
hebben niet allemaal een in aandelen verdeeld kapitaal. Desalniettemin kunnen
deze in beginsel als dochtermaatschappij worden aangemerkt. Hieruit kan
worden afgeleid dat de term deelneming in het kapitaal derhalve ruim moet
worden uitgelegd. In geval van een deelneming van ten minste tien procent in
een lichaam zonder een in aandelen verdeeld kapitaal (bijvoorbeeld een coöperatie) kan derhalve ook sprake zijn van een kwalificerende dochtermaatschappij.633
7.3.2.2 Bezit van stemrechten
In art. 3, tweede lid Moeder-dochterrichtlijn en art. 3, onderdeel b, laatste volzin
Interest- en royaltyrichtlijn is bepaald dat kan worden aangesloten bij het bezit
van stemrechten als alternatief voor de deelneming in het kapitaal van een
vennootschap. De achtergrond voor dit alternatieve bezitscriterium is gelegen
in het feit dat het per lidstaat verschilt in welke mate gewicht wordt toegekend
aan (de omvang van) de kapitaaldeelname, c.q. (de omvang van) het stemrecht.
De consequentie van het aansluiten bij de stemrechten is dat de deelname in
het kapitaal niet per definitie voldoende is om in aanmerking te komen voor de
toepassing van de richtlijn. Indien een lidstaat wenst aan te sluiten bij het
stemrecht dan dient dit in een bilaterale overeenkomst met een andere lidstaat
te zijn vastgelegd. Veelal wordt aangesloten bij de reeds bestaande verdragen
ter voorkoming van dubbele belasting waarin wordt aangesloten bij het bezit
aan stemrechten. Om te voorkomen dat discrepanties ontstaan als gevolg van
het hanteren van verschillende criteria door de lidstaten is het derhalve niet
voldoende om het stemrechtcriterium alleen in de nationale wetgeving van een
lidstaat te implementeren. Aldus wordt voorkomen dat de ene lidstaat het
stemrechtcriterium toepast terwijl de andere lidstaat aansluit bij het kapitaalcriterium.634
7.3.2.3 Verbondenheid
In art. 1, zevende lid Interest- en royaltyrichtlijn is de term associated company
opgenomen. Deze term wijkt weliswaar nauwelijks af van het in art. 4, eerste
lid Moeder-dochterrichtlijn gehanteerde term association (zie paragraaf 7.3.1.1
hiervoor), maar is in de Nederlandse versie van de richtlijn vertaald als ‘verbonden
onderneming’. Gezien de omschrijving van dit begrip is het gebruik van de
Nederlandse term ‘verbonden’ mijns inziens logisch. Art. 3, onderdeel b Interesten royaltyrichtlijn stelt namelijk sprake is van verbondenheid tussen twee
ondernemingen indien:
i. de eerste onderneming rechtstreeks een deelneming van ten minste 25 procent
in het kapitaal van de tweede onderneming heeft, of;
ii. de tweede onderneming rechtstreeks een deelneming van ten minste 25
procent in het kapitaal van de eerste onderneming heeft, of;

633. Zie ook Cursus Belastingrecht, Europees Belastingrecht, onderdeel 7.1.7.B.
634. Een dergelijke discrepantie zou zich overigens alsnog kunnen voordoen in situaties waarin een
belastingverdrag reeds in werking was getreden ten tijde van de invoering van de Moeder-dochterrichtlijn.
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iii.een derde onderneming rechtstreeks een deelneming van ten minste 25
procent in het kapitaal van zowel de eerste onderneming als de tweede
onderneming heeft.635
In dit kader is tevens bepaald dat de deelnemingen enkel ondernemingen mogen
betreffen die binnen de EU gevestigd zijn.
Gelet op deze omschrijving is per definitie sprake van een afwijkend begrip
ten opzichte van de Moeder-dochterrichtlijn. De relatie tussen zustermaatschappijen leidt immers niet tot association voor de toepassing van laatstgenoemde
richtlijn.636 Art. 3, onderdeel b, tweede volzin, Interest- en royaltyrichtlijn
bepaalt dat de deelnemingen enkel ondernemingen mogen betreffen die in de
EU gevestigd zijn. Dit lijkt te suggereren dat de gemeenschappelijke moedermaatschappij van twee zusterondernemingen buiten de EU mag zijn gevestigd.
De Europese Commissie is opmerkelijk genoeg echter van mening dat de
gemeenschappelijke moedermaatschappij ook in de EU moet zijn gevestigd.637
Opgemerkt dient te worden dat de Europese Commissie naar aanleiding van
een evaluatie van de implementatie en de werking van de Interest- en royaltyrichtlijn op 11 november 2011 een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe
richtlijn die de huidige richtlijn moet gaan vervangen.638 In het kader van de
voorgestelde nieuwe richtlijn wordt onder meer de ondergrens verlaagd naar
tien procent en daarnaast zal ook sprake zijn van verbondenheid bij indirecte
relaties.639
7.3.3

Rechtspraak

7.3.3.1 Deelneming in het kapitaal
In HvJ EG 22 december 2008, nr. C-48/07 (Les Vergers du Vieux Tauves SA) was
de vraag aan de orde of een vennootschap die alleen het recht van vruchtgebruik
heeft van de aandelen in een andere vennootschap, recht heeft op de gunstige
behandeling van art. 4, eerste lid, Moeder-dochterrichtlijn. Het HvJ EU beantwoordt deze vraag ontkennend op basis van de volgende drie argumenten. Op
de eerste plaats oordeelt het HvJ EU dat de eigenaar van aandelen van een
vennootschap zich niet in dezelfde rechtspositie bevindt als de vruchtgebruiker
van dergelijke aandelen.640 Ten tweede volgt uit de definitie van de begrippen

635. Overigens signaleert Pancham terecht dat uit de Nederlandse tekst niet onomwonden blijkt dat
de term ‘verbonden onderneming’ wordt gedefinieerd. Dit blijkt wel uit de Engelstalige tekst.
Zie Pancham 2010, blz. 154.
636. Hetgeen mij logisch voorkomt. Het is immers niet voor niets de Moeder-dochterrichtlijn en niet
de Moeder,-dochter- en zusterrichtlijn.
637. Zie het Verslag van de Europese Commissie aan de Raad van 17 april 2009 naar aanleiding van
een onderzoek naar de implementatie van de EG-rente- en royaltyrichtlijn in twintig lidstaten,
EC 17 april 2009, COM (2009)179, H&I 2009/6.4, onderdeel 3.3.6.2.
638. Richtlijn betreffende een gemeenschappel ke belastingregeling inzake uitkeringen van interest
en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten, COM (2011) 714
definitief.
639. De achtergrond is om tot een afstemming te komen met de Moeder-dochterrichtlijn, aldus de
negende overweging in de preambule bij de voorgestelde Richtlijn, COM (2011) 714 definitief.
640. R.o. 31 tot en met 34.
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‘moedermaatschappij’ en ‘dochteronderneming’ in art. 3, lid 1, sub a, Moederdochterrichtlijn dat het recht van vruchtgebruik niet onder het begrip ‘deelneming in het kapitaal’ in de zin van deze bepaling valt.641 Dit vindt steun in de
opzet van de Moeder-dochterrichtlijn, aldus het HvJ EU. Art. 4, lid 1, Moederdochterrichtlijn ziet immers op de situatie waarin ‘een moedermaatschappij als
deelgerechtigde van haar dochteronderneming uitgekeerde winst ontvangt’. De
houder van het recht van vruchtgebruik komt niet de hoedanigheid van deelgerechtigde in de dochtermaatschappij toe. Het HvJ EU hanteert derhalve een formeel-juridische benadering bij het interpreteren van rechtsbetrekkingen tussen
rechtssubjecten.
De formeel-juridische benadering van het HvJ EU in Les Vergers du Vieux Tauves
SA lijkt enigszins gebaseerd te zijn op de zaak HvJ EU 26 juni 2008, zaak C-284/06
(Burda GmbH). In deze zaak formuleert het HvJ EU in r.o. 52 drie voorwaarden
waaraan een bronheffing in de zin van art. 5, eerste lid Moeder-dochterrichtlijn
moet voldoen, te weten:
1. er is sprake van een belastingheffing terzake van de uitkering van dividend
of elke andere opbrengst van waardepapieren;
2. de grondslag van die belasting wordt gevormd door de opbrengst van waardepapieren;
3. de belastingplichtige is de houder van de waardepapieren.
De derde voorwaarde dat de belastingplichtige de houder van de waardepapieren
moet zijn, had in de onderhavige zaak betrekking op de vraag ten laste van welk
rechtssubject de bronbelasting kwam, de uitkerende dochtermaatschappij of de
ontvangende moedermaatschappij. Het ging derhalve niet om de kwalificatie
van de rechtsbetrekking tussen de rechtssubjecten. Desalniettemin ligt in deze
voorwaarde naar mijn mening ook een kwalitatieve invulling van de vereiste
relatie tussen rechtssubjecten besloten. Er moet immers sprake zijn van het
houden van waardepapieren. Het is niet ondenkbaar dat het HvJ EU in Les Vergers
du Vieux Tauves SA heeft besloten dit vereiste door te trekken naar de invulling
van het begrip ‘deelneming in het kapitaal’ in art. 3, lid 1, sub a, Moeder-dochterrichtlijn.
7.3.4

Opvattingen in de literatuur

Ten aanzien van het verbondenheidsbegrip in de Interest- en royaltyrichtlijn
blijkt uit de literatuur dat zowel de huidige tekst van de richtlijn als de tekst
van de voorgestelde richtlijn geen duidelijkheid schept ten aanzien van de vraag
of er verbondenheid tussen twee kwalificerende zustervennootschappen kan
bestaan via een niet-EU-moedervennootschap. Het gaat met andere woorden om
de vraag of een gezamenlijke moedervennootschap die buiten de EU is gevestigd
een kwalificerende deelneming in het kapitaal kan houden.642 Pancham vraagt
zich af of het standpunt van de Europese Commissie dat de gezamenlijke moe-

641. R.o. 35 tot en met 39.
642. Pancham 2012, blz. 301.

Alternatieve omschrijvingen voor het begrip belang in Europeesrechtelijk verband

289

dermaatschappij binnen de EU gevestigd moet zijn terecht is.643 Ook Cerioni644
merkt op dat er onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de vestigingsplaats
van de gezamenlijke moedermaatschappij. Zowel Van der Linde en Lamers645
als Schneider646 zijn van mening dat, gelet op de intentie van de richtlijn, de
moedermaatschappij niet binnen de EU gevestigd hoeft te zijn. Distaso en
Russo647 zijn echter de tegenovergestelde mening toegedaan en menen dat de
moedermaatschappij ook in de EU moet zijn gevestigd. Deze schrijvers baseren
zich op het feit dat alleen in dat geval de additionele vestigingseis die na het
verbondenheidsbegrip is opgenomen betekenisvol is. Met Pancham ben ik van
mening dat moet worden gekeken naar het doel van de Interest- en royaltyrichtlijn en dat om die reden het verbondenheidsbegrip niet zo moet worden geïnterpreteerd dat de gezamenlijke moedermaatschappij in de EU moet zijn
gevestigd.
Voor wat betreft de middellijke verbondenheid is Pancham mijns inziens terecht
van mening dat op grond van de tekst en de doelstelling de status en vestigingsplaats van de tussengeschakelde vennootschap niet relevant zouden moeten
zijn.648 Dit houdt in dat ook sprake kan zijn van middellijke verbondenheid
indien de tussengeschakelde dochtervennootschap een niet-kwalificerende
dochtervennootschap is of in dezelfde lidstaat gevestigd is als de moedervennootschap of de kleindochtervennootschap, aldus Pancham.
Ten aanzien van de term ‘deelneming in het kapitaal’ in de Moeder-dochterrichtlijn heeft Kiekebeld in zijn bespreking van de zaak Les Vergers du Vieux
Tauves SA stevige kritiek op de formele benadering van het HvJ EU bij de uitleg
van deze term.649 Naar de mening van Kiekebeld is de benadering van het HvJ
EU in strijd met doel en strekking van de Moeder-dochterrichtlijn, aangezien
deze beoogt belemmeringen van de samenwerking tussen vennootschappen
uit verschillende lidstaten op te heffen. Hoewel het HvJ EU zich vooral baseert
op een grammaticale uitleg van de richtlijn, ben ik anders dan Kiekebeld van
mening dat de uitkomst niet per definitie strijdig is met doel en strekking.
Immers, de aanwezigheid van samenwerking tussen vennootschappen c.q.
grensoverschrijdende groepen veronderstelt mijns inziens dat sprake is van een
bepaalde vorm van zeggenschap. En deze zeggenschap ontbreekt in beginsel
bij de houder van een recht van vruchtgebruik. De dubbele belasting die aldus
ontstaat, doet zich dan ook niet voor binnen een groep van samenwerkende
vennootschappen en hoeft om die reden dan ook niet te worden weggenomen
door de Moeder-dochterrichtlijn.

643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
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7.3.5

Vergelijking met het gebruik van het begrip belang in de
Nederlandse belastingwetgeving

De omschrijvingen van een relatie tussen rechtssubjecten in de EU-richtlijnen
vertonen grote overeenkomsten. Er wordt in beginsel aangesloten bij (i) een
deelneming in het kapitaal (ii) van een in de bijlage bij de betreffende richtlijn
genoemd rechtssubject. Dit geldt zowel voor de zelfstandige term ‘deelneming
in het kapitaal’ als voor de definitie van het verbondenheidsbegrip. Als alternatief
voor de deelneming in het kapitaal kan worden aangesloten bij de stemrechten.
Uit de beperkte rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat het begrip ‘deelneming in
het kapitaal’ vooralsnog op formele wijze wordt geïnterpreteerd. Hoe moet
worden omgegaan met afwijkende situaties – bijvoorbeeld in geval van soortaandelen of certificering – is echter nog niet duidelijk.
De term ‘deelneming in het kapitaal van een vennootschap’ die als norm in de
EU-richtlijnen wordt gehanteerd, vertoont qua intrinsieke vaagheid weliswaar
geen gelijkenis met het begrip belang, maar hij blinkt ook niet uit in helderheid.
Zo is bijvoorbeeld niet op voorhand duidelijk wat precies onder de term ‘deelneming’ moet worden verstaan. Hierdoor is bijvoorbeeld onduidelijk of rechtsbetrekkingen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt ook voor de toepassing van de EU-richtlijnen als deelneming in het kapitaal moeten worden
beschouwd. Gezien de formele benadering die het HvJ EU hanteert bij het
interpreteren van het begrip ‘deelneming in het kapitaal’ lijkt deze vraag ontkennend te moeten worden beantwoord.
Ik concludeer dat de reikwijdte van het Nederlandse begrip belang onder
omstandigheden groter is dan het begrip deelneming in het kapitaal. Dit wordt
op de eerste plaats veroorzaakt door het kwalitatieve vereiste dat in iedere
richtlijn wordt gesteld aan de vennootschappen waarop de richtlijn van toepassing is.650 Er is sprake van een uitputtende lijst van rechtsvormen. Daarnaast is
de reikwijdte van de omschrijving van de relatie tussen rechtssubjecten in de
richtlijnen in bepaalde gevallen beperkt tot directe relaties.651 Ten slotte lijkt
ook het bepalen van de omvang van de ondergrenzen op formele wijze te moeten
plaatsvinden. Indien bij een formele benadering bijvoorbeeld geen onderscheid
wordt gemaakt tussen soortaandelen dan zal een relatie die niet als een kwalificerende deelneming in de zin van de richtlijnen wordt aangemerkt, op basis van
een materiële benadering mogelijk wel tot een kwalificerend belang leiden voor
de toepassing van de Nederlandse belastingwetgeving.652

650. Zo zal van verbondenheid tussen twee ondernemingen in de zin van de Interest- en royaltyrichtlijn
alleen sprake zijn indien de aandeelhouder een bepaalde in de richtlijn genoemde rechtsvorm
heeft. Zie ook de opvatting van de Europese Commissie, COM (2011) 714 definitief, onderdeel
3.3.6.2.
651. Zoals onder het verbondenheidsbegrip in de Interest- en royaltyrichtlijn, hetgeen overigens wordt
aangepast in die zin dat ook bij indirecte relaties sprake kan zijn van verbondenheid.
652. Indien het kapitaal van een vennootschap bestaat uit gewone aandelen en preferente aandelen
en de gewone aandelen bijvoorbeeld slechts acht procent van het kapitaal vertegenwoordigen
dan zal ten aanzien van de houder van alle gewone aandelen geen sprake zijn van verbondenheid
onder de Interest- en royaltyrichtlijn doch mogelijk wel op grond van art. 10a, vierde lid Wet VPB
1969.
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7.4

A LT E R NAT I E V E N V O O R H E T B E G R I P B E L A N G I N D E
CCCTB

7.4.1

Enkele opmerkingen over de CCCTB

De Europese Commissie heeft op 16 maart 2011 een voorstel gepubliceerd voor
een geharmoniseerde vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate
Tax Base, ofwel CCCTB.653 De doelstelling van de CCCTB is om te komen tot een
verbetering van de eenvoud en efficiency en van de vennootschapsbelastingstelsels in de EU om zo bij te dragen tot een beter functioneren van de markt.
Daarnaast zijn er enkele specifieke doelstellingen geformuleerd, te weten:
1. vermindering van de compliancekosten met betrekking tot de vennootschapsbelasting;
2. eliminatie van dubbele belasting voor vennootschappen die werkzaam zijn
binnen de EU;
3. eliminatie van het heffen van te veel belasting met betrekking tot grensoverschrijdende economische activiteiten als gevolg van de afwezigheid van
of een tekort aan mogelijkheden om verliezen grensoverschrijdend te kunnen
verrekenen.654
De CCCTB is geen Europese vennootschapsbelasting maar een richtlijn die in
de nationale wetgeving van de lidstaten moet worden geïmplementeerd.655 De
CCCTB is een keuzeregime en zal een alternatief gaan vormen in aanvulling
op de reeds bestaande nationale vennootschapsbelastingstelsels. Heffing vindt
plaats op nationaal niveau op het niveau van de hoofdbelastingplichtige. Op
basis van het zogenoemde one stop shop principe wordt er derhalve één aangifte
ingediend bij de belastingdienst in de lidstaat van de hoofdbelastingplichtige.
De mogelijkheid van een grensoverschrijdende consolidatie vormt het
belangrijkste element van de CCCTB.656 Een vennootschap die deel uitmaakt
van een groep kan niet zelfstandig voor het CCCTB-regime kiezen. Er geldt
derhalve een zogenoemde all-in-all-out-benadering.
7.4.2

Omschrijvingen van kwalificerende relaties

7.4.2.1 Kwalificerende dochterondernemingen
De relatie tussen rechtssubjecten die onderdeel kunnen vormen van een groep
als bedoeld in art. 55 Conceptrichtlijn is omschreven in art. 54 Conceptrichtlijn.
In deze bepaling is de term qualifying subsidiaries ofwel ‘kwalificerende dochterondernemingen’ opgenomen. Kwalificerende dochterondernemingen kunnen

653. Voorstel voor Richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag (CCCTB), Brussel, COM(2011) 121/4.
654. SEC(2011)315/2: Impact Assessment – Accompanying document to the proposal for a Council
Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), par. 3. Zie ook Van Eijsden,
Van de Streek en Strik 2011, blz. 4.
655. Overigens is thans nog sprake van een conceptrichtlijn die pas na aanvaarding door de Raad de
status van richtlijn krijgt.
656. Paragraaf 6 van de preambule, alsmede (SEC)(2011) 315/2: Impact Assessment – Accompanying
document to the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax
Base (CCCTB)), paragraaf 3.2. Zie ook Van de Streek en Strik 2011, blz. 1405.
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worden opgenomen in de groep met als gevolg dat het consolidatieregime van
toepassing is. Van een kwalificerende dochteronderneming is sprake indien de
moedermaatschappij de volgende rechten houdt:
a. het recht om meer dan 50 procent van de stemrechten uit te oefenen, en;
b. een eigendomsrecht van meer dan 75 procent van het kapitaal van de vennootschap of meer dan 75 procent van de rechten die aanspraak geven op de
winst.657
Deze dubbele bezitseis biedt volgens paragraaf 16 van de preambule de garantie
dat groepsmaatschappijen in sterke mate economisch geïntegreerd zijn.
Voor het bepalen van de omvang van het belang gelden specifieke regels voor
indirecte situaties. Indien aan het stemrechtcriterium wordt voldaan dan wordt
de moedermaatschappij geacht 100 procent van het stemrecht te hebben, zo
blijkt uit art. 54, tweede lid, onderdeel a conceptrichtlijn. In onderstaande figuur
waarin de percentages de stemrechten weergeven wordt vennootschap X bv
derhalve geacht 70 procent van het stemrecht in vennootschap Z bv te bezitten.

X bv
90%
Y bv
70%
Z bv

Daarnaast geldt op basis van art. 54, tweede lid, onderdeel b Conceptrichtlijn
dat de omvang van de gerechtigdheid tot het kapitaal of de winst wordt bepaald
door het vermenigvuldigen van het percentage van het directe belang met het
percentage van het indirecte belang. Ervan uitgaande dat de stemrechten en de
gerechtigdheid tot het kapitaal en de winst gelijk zijn, is X bv in bovenstaande
figuur slechts voor 63 procent (namelijk 90 procent van 70 procent) gerechtigd
tot het kapitaal en de winst van Z bv. De consequentie is dat Z bv niet kan worden
opgenomen in een groep met X bv als hoofdbelastingplichtige. Zou X bv via een
andere deelneming de resterende minimumgerechtigdheid tot het kapitaal en
de winst (in het voorbeeld meer dan twaalf procent) bezitten, dan zou Z bv wel
in een groep kunnen worden opgenomen. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen
voordoen indien X bv via een kapitaaldeelname van 60 procent in de vennootschap die de overige 30 procent in Z bv houdt (zie figuur 2 waarin de percentages
de gerechtigdheid tot het kapitaal en de winst weergeven) voor nog eens achttien
657. De eis ten aanzien van de winst is ingevoerd met het oog op vruchtgebruiksituaties. Zie Room
document nr. 1 ‘Eligibility Tests for Companies and Definition of a CCCTB Group’ van 30 augustus,
paragraaf 12.
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procent gerechtigd wordt tot het kapitaal en de winst van Z bv. In dat geval is
X bv immers voor 81 procent gerechtigd tot het kapitaal en de winst van Z bv.

X bv
60%

90%

A bv

Y bv
70%

30%

Z bv

Vanwege de gehanteerde ondergrenzen en de zogenoemde ‘all-in-all-out’-benadering is het niet mogelijk dat een vennootschap onderdeel is van meer dan
één groep. In dit verband kan zich de situatie voordoen dat een vennootschap
die als hoofdbelastingplichtige van een groep fungeert een jaar later als dochtermaatschappij in de groep van een andere hoofdbelastingplichtige wordt
opgenomen. De consequentie hiervan kan zijn dat de eerstgenoemde groep
ophoudt te bestaan.658
De dubbele bezitseis die geldt om als een ‘kwalificerende dochteronderneming’
te worden aangemerkt is overigens minder stringent dan het bezitsvereiste
voor de fiscale eenheid zoals opgenomen in art. 15, eerste lid Wet VPB 1969. Zo
is op de eerste plaats sprake van een lagere cijfermatige drempel. Daarnaast
stelt het bezitsvereiste van de fiscale eenheid dat er sprake moet zijn van zowel
de juridische als de economische eigendom van aandelen. Op grond van art. 54
Conceptrichtlijn lijkt het niet noodzakelijk te zijn dat men het gehele economische belang bij de aandelen bezit. Het vestigen van een optierecht op (een
deel van) de aandelen in een kwalificerende dochteronderneming zou derhalve
niet moeten leiden tot het verbreken van de groep, terwijl dit in beginsel wel
leidt tot het verbreken van de fiscale eenheid.659 Een derde verschil met het
bezitsvereiste van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 is dat er in art. 54 Conceptrichtlijn niet wordt aangesloten bij een percentage van de aandelen maar bij een
percentage van de in de aandelen besloten liggende rechten. De systematiek
van art. 15, eerste lid Wet VPB 1969 ten aanzien van de vereiste minimale
gerechtigdheid tot de winst en het vermogen is hiermee in wezen direct geïncorporeerd in art. 54 Conceptrichtlijn. Ten slotte eist de CCCTB niet dat men
zowel tot het kapitaal als de winst van een dochteronderneming gerechtigd
moet zijn. Indien is voldaan aan het stemrechtcriterium is een van beide elementen al voldoende. Dit brengt met zich mee dat, indien sprake is van soor658. Zie Simonis 2011, blz. 38.
659. Zie MvA, Kamerstukken II 2001/02, 26 854, nr. 45d, blz. 9 alsmede het Besluit van 23 oktober 2003,
nr. CPP2003/1917M, BNB 2004/18. Vgl. tevens Rozendal 2009-1, blz. 1520.
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taandelen die alleen maar aanspraak geven op het vereiste percentage van de
winst, reeds sprake kan zijn van een kwalificerende dochteronderneming, mits
uiteraard ook is voldaan aan het stemrechtcriterium.
7.4.2.2 Gelieerdheid
De Conceptrichtlijn bevat een specifieke renteaftrekbeperking voor rentebetalingen aan gelieerde ondernemingen. De antimisbruikbepaling van art. 81 Conceptrichtlijn bepaalt dat rentebetalingen aan gelieerde ondernemingen niet
aftrekbaar zijn indien de gelieerde onderneming is gevestigd in een derde land
en de rente aldaar laagbelast is. In art. 78 Conceptbesluit staat de definitie
opgenomen van het begrip gelieerde ondernemingen (associated enterprises). Op
grond van art. 78, eerste lid Conceptbesluit worden de volgende ondernemingen
als gelieerd aangemerkt:
1. de belastingplichtige die direct of indirect deelneemt in het management, control
or capital van een niet-belastingplichtige of een andere belastingplichtige die
niet tot dezelfde groep behoort, of;
2. dezelfde personen die direct of indirect deelnemen in het management, control
or capital van zowel de belastingplichtige als een niet-belastingplichtige of een
andere belastingplichtige die niet tot dezelfde groep behoort, of;
3. de belastingplichtige en zijn vaste inrichting in een derde land dan wel een
niet-ingezeten belastingplichtige en zijn vaste inrichting in een lidstaat.
In dit verband dient het volgende opgemerkt te worden bij de omschrijving van
het begrip ‘gelieerde onderneming’. Het spreekt voor zich dat een gezamenlijke
aandeelhouder alleen als een gelieerde onderneming wordt aangemerkt indien
het een rechtspersoon betreft.660 Ten aanzien van natuurlijke personen geldt
voorts dat deze persoon en zijn echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn
als één persoon worden aangemerkt. Ten slotte lijkt het erop – gelet op de definitie van gelieerde ondernemingen – alsof geen sprake is van gelieerdheid indien
een niet-belastingplichtige of een andere belastingplichtige die niet tot dezelfde
groep behoort direct of indirect deelneemt in het management, control or capital
van een belastingplichtige. Er lijkt gelet op het antimisbruikkarakter van de
regeling, sprake te zijn van een niet beoogde omissie.
Van het direct of indirect deelnemen in respectievelijk het management, control
or capital is blijkens art. 78, tweede lid Conceptrichtlijn sprake indien men:
a. zich in de positie bevindt om invloed van betekenis uit te oefenen op de leiding
van de onderneming (deelname aan de leiding), of;
b. deelneemt via meer dan 20 procent van de stemrechten (deelname aan de
zeggenschap), of;
c. deelneemt via een eigendomsrecht dat meer dan 20 procent van het kapitaal
van de onderneming vertegenwoordigd (deelname in het kapitaal).
Ten aanzien van het bepalen van de omvang in geval van een indirecte relatie
geldt eenzelfde methodiek als voor kwalificerende dochterondernemingen (zie

660. De Engelstalige tekst van art. 78, eerste lid, tweede volzin Conceptrichtlijn stelt namelijk dat ‘all
the companies involved’als gelieerde ondernemingen worden gezien.
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paragraaf 7.4.2.1 hiervoor). Zo bepaalt art. 78, tweede lid, laatste volzin Conceptrichtlijn dat de omvang van het belang wordt bepaald door het vermenigvuldigen van het percentage van het directe belang met het percentage van
het indirecte belang. Voor de toepassing van deze bepaling geldt bovendien
dat een belang van meer dan 50 procent van de stemrechten bij fictie wordt
geacht 100 procent van de stemrechten te omvatten.
Wat opvalt, is dat binnen het gelieerdheidsbegrip de gerechtigdheid tot de
winst geen rol speelt bij de bepaling van de omvang van het belang, terwijl
deelname aan de leiding wel een relevant criterium is. Dit in afwijking van het
begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip in art. 10a, vierde
lid Wet VPB 1969 ten aanzien waarvan de wetgever expliciet heeft aangegeven
dat deelname aan de leiding niet relevant is.661
7.4.2.3 Controlled Foreign Company
In art. 82, eerste lid, onderdeel a Conceptrichtlijn is de definitie opgenomen
van een controlled foreign company, ofwel een CFC. De strekking van art. 82 Conceptrichtlijn is enigszins vergelijkbaar met het waarderingsvoorschrift van
art. 13a Wet VPB 1969 waarin een belang van ten minste 25 procent in een
laagbelaste beleggingsdeelneming moet worden gewaardeerd op de waarde in
het economische verkeer. Er is sprake van een CFC indien de belastingplichtige
in een entiteit die inwoner is van een derde land al dan niet tezamen met een
gelieerde onderneming onmiddellijk of middellijk:
a. een deelneming bezit van meer dan 50 procent van de stemrechten, of;
b. meer dan 50 procent van het kapitaal bezit, of;
c. een aanspraak heeft op meer dan 50 procent van de winst.
7.4.2.4 Ongedefinieerde begrippen
In de Conceptrichtlijn staat nog een tweetal ongedefinieerde begrippen die de
relatie tussen rechtssubjecten weergeven. Het gaat om de term ‘aandelen in
verbonden ondernemingen’ (shares in affiliated undertakings) en om de term
‘deelnemingen’ (participating interests). Deze begrippen zijn zowel in art. 61 als
in 67 Conceptrichtlijn opgenomen. Deze bepalingen richten zich op stille
reserves in vaste en financiële activa met uitzondering van de hierboven
genoemde activa en eigen aandelen. Voorkomen moet worden dat stille reserves
weglekken naar andere lidstaten662 of ontsnappen aan de verdeelsleutelverdeling.663 Aangezien op grond van art. 12 Conceptrichtlijn voordelen uit hoofde
van het bezit van aandelen (ongeacht de omvang) en inkomen uit vaste
inrichtingen zijn vrijgesteld ligt het voor de hand dat de antimisbruikbepaling
van art. 61 en 67 Conceptrichtlijn niet geldt voor aandelen in verbonden
ondernemingen en deelnemingen.

661. Zie MvA, Kamerstukken II 1988/89, 20 603, nr. 6, blz. 13.
662. Art. 61 Conceptrichtlijn. Zie ook Van Eijsden, Van de Streek en Strik 2011, blz. 124.
663. Art. 67 Conceptrichtlijn. Zie ook Van Eijsden, Van de Streek en Strik 2011, blz. 135.
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7.4.2.5 Economisch eigenaar
In art. 4(20) van de Conceptrichtlijn is het begrip economisch eigenaar (economic
owner) opgenomen. De persoon die hoofdzakelijkalle voordelen en risico’s van
een vast actief heeft wordt beschouwd als economisch eigenaar. De persoon die
het recht heeft om een vast actief te bezitten, te gebruiken en te vervreemden
en risico loopt van verlies of tenietgaan wordt per definitie als economisch
eigenaar beschouwd. Aangezien financiële vaste activa op grond van art. 4(14)
Conceptrichtlijn onder het begrip vaste activa vallen is mijns inziens de conclusie
gerechtvaardigd dat ook in geval van economisch eigendom sprake kan zijn van
een kwalificerende dochteronderneming, een gelieerde onderneming of een
CFC. Dit geldt naar mijn mening eveneens indien sprake is van economische
eigendom als gevolg van het bezit van certificaten van aandelen.
Het begrip economic owner komt niet volledig overeen met de definitie die in de
Nederlandse belastingrechtspraak is gegeven aan het begrip economisch eigendom (zie paragraaf 3.2.3). Op basis van de definitie in de Conceptrichtlijn zal
sneller sprake zijn van economische eigendom, aangezien niet is vereist dat het
gehele economische belang zich bij een ander dan de juridische eigenaar bevindt.
Voldoende is dat het economische belang hoofdzakelijk bij de ander ligt. Of met
de term substantially wordt bedoeld dat het economische belang voor ten minste
70 procent is overgegaan is echter niet duidelijk. Het is niet ondenkbaar dat men
een ander percentage in gedachten heeft gehad.
7.4.3

Opvattingen in de literatuur

Ten aanzien van de omschrijvingen van kwalificerende relaties in de CCCTB is
door diverse schrijvers opgemerkt dat de eisen weliswaar helder en duidelijk
zijn geformuleerd maar dat ook nog de nodige onduidelijkheden bestaan.664 Te
denken valt aan situaties waarin sprake is van gecertificeerde aandelen, prioriteitsaandelen, soortaandelen, (cumulatief) preferente aandelen, geplaatst kapitaal
versus gestort kapitaal, winstdelende leningen, stemovereenkomsten tussen
aandeelhouders of in leningovereenkomsten, vruchtgebruik en tracking stock.
Simonis merkt in dit verband op dat eveneens niet duidelijk is hoe moet worden
omgegaan met het kortstondig niet voldoen aan de voorwaarden.665 Van Eijsden,
Van de Streek en Strik merken ten aanzien van het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ op dat het aantal aandelen en de gerechtigdheid tot de winst geen
relevante factoren zijn en dat dit met zich meebrengt dat winstdelende leningen
niet worden meegeteld.666 De Groot merkt op dat het 20-procentscriterium zoals
opgenomen in art. 78 Conceptrichtlijn een controlerend belang veronderstelt.667
Zij acht dit ook terecht aangezien kunstmatige schuldverhoudingen opgezet om
mismatches te creëren vrijwel uitsluitend tot stand komen binnen concern,
hetgeen wil zeggen dat invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Hierbij

664. Zie o.a. Van Eijsden, Van de Streek en Strik 2011 blz. 40 en blz. 108, Simonis 2011, blz. 37 en Vogel
2011, blz. 54-55.
665. Simonis 2011, blz. 37.
666. Vgl. Van Eijsden, Van de Streek en Strik 2011, blz. 108-109.
667. De Groot 2013, blz. 240.
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past naar mijn mening overigens wel de kanttekening dat een ondergrens van
20 procent wat aan de lage kant is om een controlerend belang te veronderstellen.
7.4.4

Vergelijking met het gebruik van het begrip belang in de
Nederlandse belastingwetgeving

In de CCCTB worden verschillende termen gehanteerd om aan te geven dat
sprake is van een kwalificerende relatie tussen rechtssubjecten. Rechtssubjecten
die tot een groep kunnen behoren worden omschreven als ‘kwalificerende
dochterondernemingen’. De term ‘gelieerde ondernemingen’ wordt gebruikt
in het kader van een antimisbruikbepaling terzake van rentebetalingen. Ten
slotte wordt de term ‘CFC’ gebruikt in het kader van een waarderingsvoorschrift.
Ieder van deze begrippen is op een eigen manier omschreven. Deze omschrijvingen hebben echter met elkaar gemeen dat sprake moet zijn van een of meer
van de volgende elementen:
a. deelname aan de zeggenschap;
b. deelname in het kapitaal;
c. deelname in de winst;
d. deelname aan de leiding.
Ieder van deze elementen heeft een eigen ondergrens die afhankelijk is van de
toepasselijke bepaling. Aangezien bij groepsmaatschappijen sprake dient te
zijn van een sterke economische integratie, ligt het voor de hand dat de
ondergrenzen in geval van een kwalificerende dochtermaatschappij hoger liggen
ten opzichte van de andere omschrijvingen van kwalificerende relaties.
Daarnaast geldt dat er nog enkele begrippen worden gebruikt om een relatie
tussen rechtssubjecten te omschrijven die niet nader zijn ingevuld. Ten slotte
is in de CCCTB het begrip ‘economisch eigenaar’ opgenomen zodat ook sprake
kan zijn van een economisch eigenaar van een kwalificerende dochteronderneming, een gelieerde onderneming of een CFC.
De omschrijving van kwalificerende relaties in de CCCTB ontbeert de intrinsieke
taalkundige vaagheid die gepaard gaat met het begrip belang. De vereiste criteria
waarmee een kwalificerende relatie tot uitdrukking wordt gebracht worden
immers in iedere bepaling afzonderlijk en expliciet genoemd. De gekozen
systematiek brengt met zich mee dat niet wordt aangesloten bij het bezit van
een bepaald aantal aandelen of andere vermogenstitels maar bij het bezit van
de rechten die daarin besloten liggen. Per afzonderlijk recht is vervolgens
aangegeven wat de vereiste omvang moet zijn. De consequentie van deze
benadering is dat in een wettelijke bepaling – tot op zekere hoogte – rekening
wordt gehouden met de eventuele aanwezigheid van verschillende soorten
aandelen. Ik ben dan ook van mening dat de in de literatuur gesignaleerde
onzekerheid in geval van afwijkende situaties (zie paragraaf 7.4.3 hiervoor) in
beginsel niet per definitie aan de orde zal zijn. Vanwege de gekozen systematiek
is het ten opzichte van het begrip belang veel eenvoudiger om op voorhand
vast te stellen of sprake is van een kwalificerende relatie voor de toepassing
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van de CCCTB. Omdat niet wordt aangesloten bij het bezit van aandelen, laat
staan bij het aantal aandelen, is er in mijn ogen voldoende flexibiliteit om op
basis van een materiële benadering vast te stellen of sprake is van een kwalificerende rechtsbetrekking indien sprake is van aandelen met afwijkende rechten,
winstdelende leningen, stemovereenkomsten, vruchtgebruik etc.
De wijze waarop kwalificerende rechtsbetrekkingen in de CCCTB worden
omschreven en gekwantificeerd wijkt derhalve sterk af van de omschrijvingswijze
– door middel van het begrip belang – in de Nederlandse belastingwetgeving.668
Ten aanzien van het begrip belang is immers niet in alle gevallen duidelijk hoe
de financiële en zeggenschapsrechten zich tot elkaar verhouden, zo is in de
voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden. De wijze waarop kwalificerende
rechtsbetrekkingen in de CCCTB worden omschreven en gekwantificeerd zou
mijns inziens de voorkeur verdienen boven het huidige gebruik van het begrip
belang zonder flankerend kader van richtlijnen en principes.
7.5

S A M E N VAT T I N G E N C O N C L U S I E S

In dit hoofdstuk is in kaart gebracht op welke manier relaties tussen rechtssubjecten in Europeesrechtelijk verband worden omschreven. In dit verband is
tevens een vergelijking gemaakt met het gebruik van het begrip belang in de
Nederlandse belastingwetgeving.
Uit dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. In de EU-richtlijnen wordt aangesloten bij (i) een deelneming in het kapitaal
(ii) van een specifiek omschreven rechtssubject om een kwalificerende relatie
tussen rechtssubjecten te omschrijven. De reikwijdte van deze omschrijving
is in beginsel beperkter dan het Nederlandse begrip belang. Dit vindt zijn
oorzaak in de uitputtende lijst van rechtsvormen waarin de deelneming kan
worden gehouden, de beperking tot directe relaties en de formele benadering
bij de invulling van de omschrijving. Aangezien alleen wordt aangesloten bij
de deelname in het kapitaal is niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met
afwijkende stemrechten of winstrechten. Ook is niet duidelijk hoe moet
worden omgegaan met leningen die voor Nederlandse fiscale doeleinden als
eigen vermogen worden aangemerkt.
2. In de CCCTB wordt niet aangesloten bij het bezit van (een aantal) rechtsobjecten maar bij het bezit van de daarin besloten liggende rechten met een
bepaalde omvang. De consequentie van deze benadering is dat tot op zekere
hoogte rekening wordt gehouden met verschillende soorten aandelen en
andere vermogenstitels dan aandelen. De gekozen systematiek in de CCCTB
wijkt hiermee af van de wijze waarop met het begrip belang in de Nederlandse
belastingwetgeving wordt omgegaan. Vanwege de gekozen systematiek is het
in het kader van de CCCTB veel eenvoudiger om op voorhand vast te stellen
of sprake is van een kwalificerende relatie in vergelijking met het begrip
belang.

668. Een uitzondering geldt overigens voor het begrip aanmerkelijk belang dat wel nader is gedefinieerd.
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8

Evaluatie, aanbevelingen en conclusies

8.1

INLEIDING

In de vorige hoofdstukken zijn de door mij geformuleerde onderzoeksvragen
beantwoord. Nadat in hoofdstuk 3 de rechtsverhoudingen in kaart zijn gebracht
die mogelijk kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang, heb ik vervolgens de invulling van het begrip belang onderzocht (hoofdstuk 4 tot en met 6).
In dit verband is onderzocht welke van de in kaart gebrachte rechtsverhoudingen
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in het concrete geval en hoe
de omvang van een belang moet worden bepaald. Ten slotte is onderzocht op
welke wijze de relatie tussen rechtssubjecten is omschreven in Europeesrechtelijk
verband en is een vergelijking gemaakt met de omschrijving van het begrip
belang in de Nederlandse belastingwetgeving (hoofdstuk 7).
In dit hoofdstuk zal ik het begrip belang evalueren aan de hand van de in
hoofdstuk 2 opgestelde criteria die het toetsingskader voor de beantwoording
van de centrale vraagstelling vormen (paragraaf 8.2). Daarnaast zal ik in paragraaf
8.3 aanbevelingen doen voor een aanpassing van de wetgeving waardoor de
geschiktheid van het begrip belang wordt vergroot. In paragraaf 8.4 zijn de
conclusies opgenomen.
8.2

B E O O R D E L I N G VA N H E T B E G R I P B E L A N G A A N D E H A N D
VA N H E T T O E T S I N G S K A D E R

In hoofdstuk 1 is de volgende probleemstelling geformuleerd:
In hoeverre is het begrip belang een geschikte norm om in het concrete geval een relatie tussen
rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen, gelet op de functies van de wettelijke bepalingen
waarin het begrip belang voorkomt?
Om deze vraag te beantwoorden wordt het begrip belang getoetst aan de hand
van de criteria die het toetsingskader vormen. Gezien de samenhang die tussen
bepaalde criteria bestaat, heb ik enkele criteria samengevoegd.
Ten behoeve van de toetsing aan rechtszekerheid en uitvoerbaarheid zijn in dit
onderzoek de volgende vragen beantwoord (hoofdstuk 3 tot en met 6):
– In welke gevallen bedient de wetgever zich van de term ‘belang’ en in hoeverre
is het duidelijk welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang in een concreet geval?
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– In hoeverre is het mogelijk de omvang van een belang in een concreet geval
te bepalen?
– Welke invloed heeft de rechtspraak op de invulling van het begrip belang?
8.2.1

Beoordeling van de rechtszekerheid van het begrip belang

8.2.1.1 Algemeen
Aangezien duidelijkheid en consistentie naar mijn mening belangrijke elementen van het criterium van rechtszekerheid vormen, zal ik het begrip belang
hierna aan beide elementen toetsen.
8.2.1.2 De duidelijkheid van het begrip belang
Naar zijn aard is bij het begrip belang sprake van een onduidelijk begrip. Louter
taalkundig beschouwd is immers volstrekt niet duidelijk welke relatie tussen
rechtssubjecten tot uitdrukking wordt gebracht met het begrip belang. Wanneer
we de mate van duidelijkheid afmeten aan de antwoorden die de hiervoor
genoemde onderzoeksvragen opleveren, dan zien we dat deze sterk afhangt
van de verschijningsvorm die aan de orde is. Het begrip belang manifesteert
zich immers binnen iedere wettelijke regeling waarin het wordt gebezigd op
een andere wijze.
Binnen de aanmerkelijkbelangregeling wordt de inherente onduidelijkheid
van het begrip belang vrijwel volledig weggenomen. In de Wet IB 2001 wordt
immers een limitatieve opsomming gegeven van de rechtsfiguren die tot de
aanwezigheid van een belang kunnen leiden. Bovendien wordt in de Wet LB
1964 en de SW 1956 in vrijwel alle gevallen expliciet verwezen naar de
omschrijving in de Wet IB 2001 voor wat betreft het aanmerkelijkbelangbegrip.
Alleen ten aanzien van aandelen in een open cv bestaat nog enige onduidelijkheid, aangezien deze rechtsfiguur niet is opgenomen in de wettelijke
omschrijving van het begrip aanmerkelijk belang. De duidelijke omschrijving
van de rechtsfiguren die een aanmerkelijk belang kunnen vormen draagt er
in belangrijke mate aan bij dat ook duidelijk is op welke wijze de omvang van
een belang moet worden bepaald. Voor zover er nog onduidelijkheid bestond
over rechten op nieuw uit te geven aandelen is deze weggenomen in het arrest
HR 11 juli 2008, nr. 41 949, BNB 2009/12 waarin de Hoge Raad niet alleen oordeelde dat onder de term ‘rechten om aandelen te verwerven’ ook rechten op
nieuw uit te geven aandelen vallen maar ook op welke wijze de omvang van
het belang moet worden bepaald (namelijk op het moment dat het recht wordt
toegekend). Ook is de onduidelijkheid ten aanzien van soortaandelen grotendeels weggenomen.
Wanneer we kijken naar het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip, dan zien we dat de inherente onduidelijkheid van het begrip
belang nauwelijks wordt weggenomen. In de wetgeving (art. 10a, vierde lid Wet
VPB 1969) ontbreekt een omschrijving van de rechtsverhoudingen die een
belang kunnen vormen. Wel kan uit de wetsgeschiedenis bij het verbondenheidsbegrip worden afgeleid welke rechtsverhoudingen in ieder geval leiden
tot de aanwezigheid van een belang. Daarmee is echter niet alle onzekerheid
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over de invulling van het begrip belang weggenomen, zoals ook blijkt uit de
onduidelijkheden die op diverse plaatsen in de literatuur worden genoemd.
Ook ten aanzien van het vaststellen van de omvang van een belang bestaat nog
veel onzekerheid omdat concrete richtlijnen ontbreken. Slechts in een beperkt
aantal ‘standaardgevallen’ is het mogelijk de omvang van een belang te bepalen.
Het gaat dan om situaties waarin de omvang van het belang in een kapitaalvennootschap moet worden vastgesteld. Zodra echter sprake is van verschillende
soorten aandelen of van leningen die fiscaal als eigen vermogen kwalificeren
ontstaat onduidelijkheid omtrent de wijze waarop de omvang van het belang
moet worden bepaald. Zo is de wetgever van mening dat op basis van het arrest
HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 niet kan worden uitgesloten dat meer
dan drie personen een kwalificerend belang van een derde gedeelte hebben en
dat de optelsom van de belangen boven de 100 procent kan uitkomen. Door het
gebruik van de term ‘kan’ creëert de wetgever naar mijn mening nog meer
onduidelijkheid ten aanzien van het verbondenheidsbegrip. Een duidelijke visie
op het arrest wordt niet gegeven, maar de mogelijkheid voor de fiscus om in
een concreet geval verbondenheid aan te nemen wordt groter.
Dit geldt ook voor het bepalen van de omvang van een belang in een lichaam
dat geen kapitaalvennootschap is. De fiscale rechtspraak biedt vooralsnog
onvoldoende opheldering over de invulling en kwantificering van het begrip
belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip.
Voor het zelfstandige begrip belang geldt in wezen hetzelfde als hetgeen hiervoor
is opgemerkt voor het verbondenheidsbegrip. Bovendien wordt de invulling van
het begrip belang bepaald door de wettelijke bepaling die in het concrete geval
aan de orde is. Zoals blijkt uit hoofdstuk 6 bestaat ten aanzien van een groot
aantal wettelijke bepalingen onduidelijkheid over de rechtsfiguren die kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang en over de wijze waarop de omvang
van een belang moet worden bepaald.
8.2.1.3 De consistentie van het begrip belang
Het veelvuldige gebruik van het begrip belang wekt de indruk dat sprake is van
een consistent beleid. Dit is slechts schijn. Er bestaat ten aanzien van het gebruik
van het begrip belang onvoldoende onderlinge afstemming tussen de wettelijke
bepalingen waarin het begrip belang is opgenomen, omdat hetzelfde begrip
wordt gebruikt om verschillende situaties te bestrijken. Ten eerste blijkt uit dit
onderzoek dat het begrip belang voor iedere verschijningsvorm een eigen
invulling kent en een eigen manier om de omvang van een belang te bepalen.
De stelling van Zuidgeest dat met het zelfstandige begrip belang in art. 20a en
art. 28 Wet VPB 1969 precies hetzelfde wordt bedoeld als met het begrip belang
in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 onderschrijf ik derhalve niet. Zoals reeds
opgemerkt in paragraaf 6.15.2 lijkt deze stelling te zijn ingegeven door de taalkundige gelijkenis en het feit dat het ook in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969
gaat om een bepaling met een antiontgaansfunctie.669 De opname van de

669. Zuidgeest 2008, blz. 246.
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omschrijving van het verbondenheidsbegrip in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969
had echter evengoed in een bepaling met een faciliterend karakter opgenomen
kunnen worden en geeft aan het verbondenheidsbegrip derhalve niet automatisch een antiontgaansfunctie. Voorts hangt de invulling af van de rechtsvorm
van het subject waarin een belang wordt gehouden. Dit betekent dat de wijze
waarop de omvang van een belang moet worden bepaald van geval tot geval
kan verschillen. Dit zou gerechtvaardigd kunnen worden door het verschillende
karakter van de wettelijke regelingen waarin het begrip belang voorkomt. De
consistentie is dan dat het begrip belang dienstbaar is aan de ratio van de
wettelijke regeling waarin het wordt gebruikt. Het bezwaar tegen deze benadering is naar mijn mening dat het niet strookt met het beginsel van de duidelijke
terminologie, inhoudende dat een wettelijke term steeds dezelfde invulling
moet hebben. Bovendien gaat het om een dusdanig groot aantal bepalingen
dat ik het onwenselijk acht om een even groot aantal verschillende invullingen
voor een wettelijke term te hanteren. Indien de wetgever toch een normspecifieke invulling zou willen hanteren, dan rust op hem ook de taak om te zorgen
voor een invulling die concreter is en meer duidelijkheid biedt dan thans het
geval is. Zo niet, dan leidt een normspecifieke invulling van het begrip belang
alleen maar tot een grotere rechtsonzekerheid.
Binnen de verschijningsvorm aanmerkelijk belang is sprake van een consistente
invulling van het begrip belang (zie hoofdstuk 4). Op het eerste gezicht lijkt
dit ook het geval te zijn voor het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip omdat de wetgever nergens expliciet aangeeft dat sprake is
van een normspecifiek begrip. Alleen in het kader van de uitleg van het begrip
belang in de Wet BRV 1971 geeft de wetgever aan dat een normspecifieke
benadering gehanteerd moet worden. Deze benadering beperkt zich echter tot
het onderscheid tussen twee verschillende heffingswetten. Of een normspecifieke benadering ook binnen een heffingswet moet worden gehanteerd is niet
duidelijk. Naar mijn mening heeft dit wel de voorkeur en dient de invulling
van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip afhankelijk
te zijn van de wettelijke norm die in het concrete geval aan de orde is. Hetzelfde
heeft te gelden voor het zelfstandige begrip belang. Hoewel een expliciete
stellingname van de wetgever ontbreekt, kan binnen deze verschijningsvorm
veel eenvoudiger worden vastgesteld dat sprake is van een normspecifiek begrip
dat in ieder concreet geval op zijn eigen merites moet worden beoordeeld,
afhankelijk van de wettelijke bepaling waarin het is opgenomen (zie hoofdstuk
6). Het gevolg is wel dat van enige consistentie binnen deze verschijningsvorm
vrijwel geen sprake is.
8.2.1.4

Het conflict tussen het bieden van rechtszekerheid en het voorkomen van
ongewenst gebruik
Het bieden van rechtszekerheid staat tot op zekere hoogte op gespannen voet
met de wens van de wetgever om ongewenst gebruik adequaat tegen te gaan.
De wetgever zou in een concreet geval duidelijker dan thans het geval is kunnen
aangeven wat ongewenst gebruik is. Het is naar mijn mening niet wenselijk
dat de wetgever ongewenst gebruik bestrijdt door wettelijke begrippen bewust
vaag te laten. Van der Linden stelt in het kader van het begrip belang in art. 4
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Wet BRV 1971 dan ook terecht dat het individuele belang van belastingplichtigen
die rechtszekerheid willen botst met het algemene belang van het bestrijden
van ontgaansconstructies.670
Ten aanzien van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip
en het zelfstandig begrip belang heeft de wetgever er bewust voor gekozen om
de invulling van het begrip belang aan de rechtspraak over te laten. Op termijn
zou deze invulling dus moeten leiden tot meer rechtszekerheid. Uit de hoofdstukken waarin de invulling van het begrip belang is onderzocht volgt echter
dat de fiscale rechtspraak vooralsnog niet veel duidelijkheid verschaft. Dit heeft
naar mijn mening een aantal oorzaken.
Ten eerste kan worden gewezen op het cijfermatige criterium van het begrip
belang. De aanwezigheid van een harde kwantitatieve grens brengt met zich
mee dat het niet in alle gevallen noodzakelijk is om te procederen. Indien vaststaat dat de omvang van een belang in ieder geval meer dan een derde gedeelte
bedraagt, zal de praktische relevantie van een geschil over de vraag of de omvang
van het belang 55 procent of 65 procent is in veel gevallen beperkt zijn.671 In
beide gevallen is immers sprake van verbondenheid, zodat een dergelijk geschil
niet aan de rechter zal worden voorgelegd, hoe relevant het rechterlijke oordeel
over de wijze waarop de omvang moet worden bepaald voor overige gevallen
ook moge zijn.
Daarnaast is het mijns inziens niet ondenkbaar dat individuele belastingplichtigen
en hun adviseurs zich terughoudender zullen opstellen ten aanzien van situaties
waarover grote onzekerheid bestaat. Indien niet duidelijk is waar de grens precies
ligt zal fiscale grensverkenning per definitie minder aantrekkelijk zijn, omdat
het risico van fiscale grensoverschrijding in dat geval op de loer ligt.672 Adviseurs
zullen vanwege deze onduidelijkheid bovendien niet in alle gevallen in staat
zijn een zogenoemde should-opinie (en wellicht ook geen more-likely-than-not-opinie)
te geven omdat er niet ten minste één rechtsbron is te vinden die de opinie
zelfstandig kan dragen, met andere woorden de zogenoemde ‘persuasive authority’
ontbreekt.673
Ten slotte kan worden gewezen op oorzaken die zich aan de zijde van de rechterlijke macht bevinden. Zo leidt het systeem van regionale feitenrechters, alsmede de omstandigheid dat niet in alle gevallen wordt doorgeprocedeerd tot de

670. Van der Linden 2014, blz. 53.
671. In geval van een directe relatie.
672. Indien er wel sprake is van een duidelijke grens, kan fiscale grensverkenning aantrekkelijker zijn
omdat men in dat geval immers precies weet wanneer men binnen de grens blijft. Vgl. Van der
Linden 2014, blz. 48 die het vermoeden uitspreekt dat om deze reden de rechtspraak het begrip
belang in art. 4 Wet BRV 1971 tot op heden nog niet heeft ingevuld.
673. Zie Faber 2008, blz. 991 voor een uitgebreide uiteenzetting over fiscale opinies en de bijbehorende
comfort levels.
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Hoge Raad,674 ertoe dat de Hoge Raad mijns inziens niet binnen een afzienbare
en acceptabele termijn de gewenste rechtseenheid ten aanzien van het begrip
belang kan realiseren. Voorts dient bedacht te worden dat de Hoge Raad niet
alle consequenties van zijn oordeel zal kunnen overzien en zich vermoedelijk
terughoudend zal opstellen indien een rechtsvraag over de invulling van het
begrip belang wordt voorgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Hoge Raad
zich beperken tot een oordeel over het specifieke geval zonder dat voor alle
uitvoeringsaspecten een rechtsregel wordt geformuleerd.675
Ik realiseer me dat het voor de wetgever geen eenvoudige opgave is om enerzijds
voldoende rechtszekerheid te bieden en anderzijds oneigenlijk gebruik te
voorkomen. Desondanks ben ik van mening dat ten aanzien van het begrip
belang thans sprake is van een zeer onevenwichtige situatie. De wetgever heeft
gekozen voor een open norm die is gericht op het voorkomen van oneigenlijk
gebruik en waarbij de vaagheid van die open norm een wapen is tegen het
oneigenlijke gebruik. Dit lijkt mij niet alleen als zodanig onterecht, de wetgever
dient oneigenlijk gebruik zo duidelijk mogelijk te definiëren, maar tevens is
het onwenselijk dat met deze handelwijze het aspect van de rechtszekerheid
volledig is ondergesneeuwd. Met Stevens ben ik van mening dat het hanteren
van een open norm in beginsel als een verbetering van de kwaliteit en de
effectiviteit van fiscale wetgeving kan worden beschouwd.676 Er vindt immers
een verschuiving plaats van wat Stevens noemt ‘regelgedreven wetgeving’ naar
‘principegedreven wetgeving’. Echter, in het kader van het begrip belang ontbreekt een kader van duidelijke richtlijnen en principes. Zuidgeest wijst er ook
op dat het gebruik van open normen leidt tot rechtsonzekerheid. Dit kan vanuit
het oogpunt van misbruikbestrijding gerechtvaardigd zijn, mits bonafide
gevallen worden beschermd.677 De suggestie van Zuidgeest om dit op te lossen
door de mogelijkheid van zekerheid vooraf in de wetgeving op te nemen is
zeker een stap in de goede richting, maar in mijn ogen nog niet voldoende.
Het staat belastingplichtigen thans immers ook al vrij om in overleg te treden
met de inspecteur over de interpretatie van het begrip belang. Zoals Stevens
terecht stelt in zijn pleidooi voor open normen, dient de wet kaders te bieden
en de concretisering daarvan moet in overleg worden vormgegeven.678 Ten
aanzien van het begrip belang ontbreken deze kaders echter, met uitzondering
van het begrip aanmerkelijk belang. Dit begrip is echter zo expliciet ingevuld
in de wetgeving dat er in wezen niet van een open norm kan worden gesproken.

674. Een treffend voorbeeld is naar mijn mening de uitspraak van Rechtbank Haarlem 7 februari
2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16 waarin de vraag aan de orde was op welke wijze de omvang
van een belang in de zin van het verbondenheidsbegrip moet worden bepaald in geval van
cumulatief preferente aandelen. Tot op heden heeft de Hoge Raad zich niet over deze rechtsvraag
kunnen buigen.
675. Lubbers 2012, blz. 352 signaleert deze problematiek ook in het kader van het begrip goed
koopmansgebruik. In het kader van het begrip belang kan worden gewezen op HR 8 april 2011,
nr. 10/00651, BNB 2011/156 waarin de Hoge Raad zich begrijpelijkerwijs beperkt tot het voorliggende geval. Het arrest roept echter nog de nodige vragen op voor de uitvoeringspraktijk.
676. Stevens 2011, blz. 217.
677. Zuidgeest 2008, blz. 397-398. Dit impliceert dat het oneigenlijk gebruik zo exact mogelijk door
de wetgever is gedefinieerd.
678. Stevens 2011, blz. 217. Ook Van der Linden pleit voor een duidelijk kader. Zie Van der Linden
2014, blz. 53.
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Ook in zijn hoedanigheid als uitvoerder heeft de staatssecretaris van Financiën
tot op heden nagelaten om concrete richtlijnen te formuleren. De aanwezigheid
van concrete richtlijnen en principes waarmee de uitvoeringspraktijk uit de
voeten kan, vormt naar mijn mening een noodzakelijke voorwaarde om via een
open norm een kwaliteitsverbetering van fiscale wetgeving te realiseren. Omdat
dergelijke richtlijnen niet voorhanden zijn, voldoet het begrip belang niet aan
het vereiste van de rechtszekerheid voor wat betreft het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip en als zelfstandig begrip.
8.2.1.5 Conclusie ten aanzien van de rechtszekerheid van het begrip belang
De hiervoor gesignaleerde onduidelijkheid en het hanteren van een inconsistente
benadering ten aanzien van het begrip belang doet naar mijn mening afbreuk
aan de rechtszekerheid voor belastingplichtigen.679 Het is bovendien maar zeer
de vraag of en in hoeverre de rechtspraak deze rechtsonzekerheid kan en zal
wegnemen. De huidige stand van de rechtspraak biedt vooralsnog onvoldoende
aanknopingspunten die de rechtszekerheid kunnen bevorderen en het ligt
vooralsnog niet in de lijn der verwachting dat dit in de toekomst veel beter gaat
worden. De balans tussen het bieden van rechtszekerheid en het voorkomen
van oneigenlijk gebruik is thans te ver doorgeslagen ten nadele van belastingplichtigen. Dit geldt met name voor het begrip belang als onderdeel van het
verbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip belang. Ten aanzien van het
aanmerkelijkbelangbegrip wordt naar mijn mening voldoende rechtszekerheid
geboden, hetgeen samenhangt met de in de wet gecreëerde duidelijkheid omtrent
de invulling en kwantificering van het begrip belang.
8.2.2

Beoordeling van de uitvoerbaarheid van het begrip belang

In het kader van de uitvoerbaarheid kan op de eerste plaats geconstateerd worden
dat het begrip belang op het eerste gezicht een eenvoudig begrip is. Het gebruik
van dit begrip zal, mede vanwege de eenvoud en de beperkte lengte van het
begrip, de leesbaarheid van een wettelijke bepaling ten goede komen. In dat
opzicht zal het gebruik van het begrip belang in beginsel niet snel op specifieke
uitvoeringsproblemen stuiten. Wanneer we echter kijken naar de onduidelijkheid
ten aanzien van de invulling van het begrip belang en de daarmee gepaard gaande
lastenverzwaring voor zowel de belastingdienst als de belastingplichtigen, is de
conclusie gerechtvaardigd dat de uitvoerbaarheid in bepaalde gevallen in het
gedrang komt. In dit verband kan een onderscheid worden gemaakt tussen de
aanmerkelijkbelangregeling enerzijds en het verbondenheidsbegrip en het
zelfstandige begrip belang anderszijds.
Binnen de aanmerkelijkbelangregeling is namelijk sprake van een duidelijke
omschrijving van het begrip belang. De uitvoerbaarheid van de aanmerkelijkbelangregeling wordt mijns inziens dan ook nauwelijks beperkt door het gebruik
en de invulling van het begrip belang. Mocht binnen de aanmerkelijkbelangregeling al sprake zijn van uitvoeringsproblemen, dan worden deze niet door het
gebruik van het begrip belang veroorzaakt.

679. Vgl. Happé 1995, blz. 31.
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Voor het verbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip belang ligt dit anders.
In standaard-situaties waarin slechts sprake is van één soort aandelen zal de
toepassing van de regeling die in het concrete geval aan de orde is, eveneens
nauwelijks leiden tot problemen van uitvoeringstechnische aard. Indien er in
een dergelijk geval sprake zou zijn van een belemmering van de uitvoerbaarheid
van de regelingen, dan wordt dit naar mijn mening niet zozeer veroorzaakt
door het begrip belang, maar door andere aspecten die de uitvoerbaarheid van
de betreffende regeling belemmeren.680
Voor situaties die afwijken van standaardsituaties, kan het gebruik van het
begrip belang wel leiden tot uitvoeringstechnische problemen. Voor zowel de
belastingdienst als belastingplichtigen geldt immers dat het gebrek aan concrete
richtlijnen leidt tot onzekerheid over de invulling van het begrip belang. Dit
betekent dat beide partijen zich in voorkomende gevallen genoodzaakt zien
de discussie met elkaar aan te gaan omtrent de invulling van het begrip belang.
De mate waarin een regeling niet uitvoerbaar is, hangt overigens af van zowel
de toepasselijke wettelijke regeling, als de feiten en omstandigheden van het
specifieke geval. Indien bijvoorbeeld sprake is van een situatie waarin het
aandelenkapitaal van een vennootschap bestaat uit zeven gewone aandelen en
93 cumulatief preferente aandelen, zullen de cumulatief preferente aandelen
voor de toepassing van art. 4 Wet BRV 1971 geen belang vertegenwoordigen.
In dat geval is art. 4 Wet BRV 1971 derhalve voldoende uitvoerbaar. Voor de
toepassing van het verbondenheidsbegrip ligt dit anders. Afgaande op de uitspraak van Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16
zouden de cumulatief preferente aandelen in ieder geval tot de aanwezigheid
van een kwalificerend belang in de zin van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969
kunnen leiden. Zoals ik in paragraaf 5.4.3.1 al aangaf is het gelet op de ratio
van art. 10a Wet VPB 1969 echter niet waarschijnlijk dat de gewone aandelen
geen kwalificerend belang vormen, aangezien door het plaatsen van preferente
aandelen bij een derde op relatief eenvoudige wijze verbondenheid zou kunnen
worden ontlopen. De onduidelijke invulling van het begrip belang komt de
uitvoerbaarheid in deze situatie derhalve volstrekt niet ten goede.681 Het gaat
dan overigens niet alleen om de uitvoerbaarheid van een specifieke wettelijke
bepaling, maar ook om de uitvoerbaarheid van de belastingwet in het algemeen.
Zoals in dit onderzoek is gebleken en zoals bovenstaand voorbeeld ook laat
zien, kan de invulling van het zelfstandig begrip afwijken van de invulling van
het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip. Voor zowel de
belastingdienst als belastingplichtigen geldt dat de opgedane kennis omtrent
de invulling van het begrip belang in een specifieke wettelijke bepaling derhalve
niet voldoende is om het begrip belang in andere wettelijke bepalingen te
kunnen invullen. Bij de uitvoering van de belastingwetgeving kunnen er dus

680. Zonder volledigheid te beogen wijs ik op Hofman 2011, blz. 402 die er bijvoorbeeld op wijst dat
de uitvoerbaarheid van de deelnemingsverrekening zou kunnen worden vergroot en Post 2013
die in onderdeel 8.7 naast het begrip belang nog een viertal knelpunten signaleert ten aanzien
van de uitvoerbaarheid van art. 20a Wet VPB 1969.
681. In de uitspraak van Rechtbank Haarlem leidde de onduidelijkheid omtrent de invulling van het
begrip belang tot een lastenverzwaring voor de belastingplichtige en de fiscus en bovendien
werd ook de rechterlijke macht zwaarder en mijns inziens onnodig belast.
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in iedere nieuwe situaties onzekerheid ontstaan over de toepasbaarheid van de
regels.
Overigens merk ik nog op dat men zich de vraag kan stellen of er in de praktijk
daadwerkelijk sprake is van een verminderde uitvoerbaarheid. Het is immers
niet ondenkbaar dat belastingplichtigen zoveel mogelijk zullen wegblijven van
discussies omtrent de invulling van het begrip belang, zodat de uitvoeringslasten
voor belastingplichtigen in dat geval relatief beperkt zullen zijn. Desalniettemin
acht ik het niet wenselijk dat de uitvoerbaarheid van wetgeving wordt vergroot
door middel van afschrikwekkende wetgeving.682 De redelijkheid die ook in het
wetgevingsproces is vereist, brengt mee om oneigenlijk gebruik zo specifiek
mogelijk te duiden en vaagheid in begrippen niet te hanteren als wapen tegen
ongespecificeerd (mogelijk) oneigenlijk gebruik.
8.2.3

Beoordeling van de doeltreffendheid van het begrip belang

8.2.3.1 Algemeen
Om de doeltreffendheid van het begrip belang te beoordelen is in de vorige
hoofdstukken tevens de vraag beantwoord welke doelstellingen de wetgever
voor ogen had met het gebruik van de term ‘belang’ en in hoeverre deze doelstellingen zijn bereikt.
8.2.3.2 Aanmerkelijk belang
Aan de keuze voor het begrip aanmerkelijk belang ligt op zichzelf beschouwd
geen specifieke doelstelling ten grondslag. Wel heeft de wetgever de doelstelling
gehad om een duidelijk en formeel criterium te hanteren bij de omschrijving van
het begrip aanmerkelijk belang. Een materieel criterium zou immers vragen
oproepen die aan de rechter zouden moeten worden voorgelegd zodat pas na
enkele jaren duidelijkheid zou komen,683 zo hebben we in hoofdstuk 4 gezien.
Gelet op hetgeen in de voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen is naar
mijn mening de conclusie gerechtvaardigd dat het begrip aanmerkelijk belang
een doeltreffend begrip is.
8.2.3.3 Verbondenheid
In hoofdstuk 5 is een vijftal doelstellingen geïdentificeerd ten aanzien van het
begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip. Ten eerste wenste
de wetgever andere lichamen dan vennootschappen met een in aandelen verdeeld
kapitaal onder het verbondenheidsbegrip te brengen. Daarnaast heeft de wetgever
bij vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal niet uitsluitend aan
het aandeel in het gestorte kapitaal (financieel belang), maar ook aan het aandeel
in het geplaatste kapitaal (zeggenschap) relevantie willen toekennen. Op de
derde plaats staat de wetgever een materiële benadering voor ogen. Deze benadering houdt nauw verband met de doelstelling om misbruik te bestrijden.684
Tot slot heeft de wetgever een bewuste keuze gemaakt voor een open norm die
682. Dit is in ieder geval niet de invulling van het vereiste van uitvoerbaarheid waar de Nota Zicht op
Wetgeving op ziet.
683. Zie Nader Rapport, Kamerstukken II 1996/97, 24 761, B, blz. 5 en 6, punt 3.
684. Zie Advies RvS en Nader Rapport, Kamerstukken II 2005/06, 30 572, nr. 4, blz. 35-36.
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door de praktijk en de rechtspraak moet worden ingevuld. Door te kiezen voor
een begrip dat inherent vaag is, heeft de wetgever in beginsel voldoende flexibiliteit gecreëerd om de genoemde doelstellingen te realiseren.
Ten aanzien van de eerste vier doelstellingen kan mijns inziens worden
geconcludeerd dat het begrip belang een doeltreffend begrip is. In het kader
van het bestrijden van ongewenst gebruik is het, zoals hiervoor in paragraaf
8.2.1.4 reeds is opgemerkt, realistisch om te veronderstellen dat individuele
belastingplichtigen minder snel geneigd zijn oneigenlijk gebruik te maken van
een regeling indien zij niet zeker weten of ze de grens van het toelaatbare
wellicht zullen overschrijden.
In het kader van behoorlijke wetgeving is de laatste doelstelling om het begrip
belang door de praktijk en de rechtspraak te laten invullen naar mijn mening
de belangrijkste doelstelling. Juist op dit terrein is mijns inziens geen sprake
van een doeltreffend begrip. Ten eerste is er geen gepubliceerd beleid voorhanden op basis waarvan de uitvoeringspraktijk het begrip belang nader kan
invullen. Bovendien, zo heb ik in het vorige onderdeel reeds aangegeven, laat
de invulling van het begrip belang door de rechterlijke macht vooralsnog te
wensen over. Gelet op de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan
het hanteren van een formeel criterium bij het aanmerkelijkbelangbegrip is
de wetgever zich er immers van bewust dat er jaren overheen gaan voordat er
duidelijkheid is over de invulling van het begrip belang. De wetgever aanvaardt
derhalve bewust dat er ten aanzien van het verbondenheidsbegrip gedurende
een bepaalde periode sprake is van rechtsonzekerheid. Vanuit belastingplichtigen bezien is deze rechtsonzekerheid onacceptabel, aangezien rechtszekerheid
wel degelijk geboden zou kunnen worden door de wetgever. Deze rechtsonzekerheid werkt mijns inziens onevenredig in het voordeel van de fiscus.
8.2.3.4 Het zelfstandige begrip belang
In hoofdstuk 6 is een viertal doelstellingen onderscheiden die specifiek zien
op het gebruik van het zelfstandige begrip belang. Ten aanzien van het begrip
uiteindelijk belang in de Wet VPB 1969 heeft de wetgever aangegeven dat het
begrip belang is gekozen om de in de praktijk bestaande onduidelijkheid ten
aanzien van de begrippen ‘gerechtigdheid’ en ‘zeggenschap’ weg te nemen.
Daarnaast heeft de wetgever met de term belang willen voorkomen dat bepaalde
figuren zouden worden gebruikt die in formele zin niet onder art. 20a Wet VPB
1969 vallen. In art. 4 Wet BRV 1971 is voor een open norm gekozen die door de
praktijk en de rechtspraak moet worden ingevuld, aldus de wetgever. De
introductie van het begrip belang in deze bepaling had ook nadrukkelijk tot
doel om misbruik tegen te gaan.685
Naar mijn mening is het zelfstandige begrip belang doeltreffend ten aanzien
van de mogelijkheid om bepaalde figuren alsnog onder het begrip uiteindelijk
belang zoals bedoeld in art. 12a en 20a Wet VPB 1969 te scharen. Ten aanzien
van het wegnemen van onduidelijkheid van de begrippen ‘gerechtigdheid’ en

685. MvT, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 3, blz. 10.
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‘zeggenschap’ geldt dat het begrip belang op zichzelf niet geschikt is om dat
doel te bereiken. Ook voor wat betreft het tegengaan van misbruik is de introductie van het begrip belang in het kader van art. 4 Wet BRV 1971 zeker doeltreffend te noemen. Fiscale grensverkenning zal immers niet langer aantrekkelijk
zijn. Voor wat betreft het overlaten van de invulling van het begrip belang aan
de praktijk ontbreekt het aan doeltreffendheid, gelet op hetgeen hierover in het
vorige onderdeel is opgemerkt.686 Bovendien geldt voor het zelfstandige begrip
belang dat van consistentie geen sprake is zodat een uitspraak over de invulling
van het begrip belang in een specifieke wettelijke bepaling veelal alleen voor
die bepaling relevant zal zijn en niet voor de andere bepalingen waarin het
zelfstandige begrip belang voorkomt. Ook is het goed denkbaar dat belastingplichtigen en de fiscus via vooroverleg tot overeenstemming zullen proberen te
komen. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen in het kader van de overdrachtsbelasting, waarbij zekerheid vooraf vaak gewenst zal zijn aangezien het een transactiebelasting betreft.687 Een groot bezwaar hiervan is dat de benadering die de
belastingdienst in een individuele casus hanteert niet gepubliceerd wordt zodat
eventuele richtlijnen niet voor iedere belastingplichtige kenbaar zijn.
Voor zover het de doelstellingen van de regelingen betreft waarin het zelfstandige
begrip belang is opgenomen, is het gebruik van het begrip belang in de meeste
gevallen ten dele doeltreffend, zo blijkt uit de beoordeling van het begrip belang
in hoofdstuk 6.
8.2.3.5 Goed koopmansgebruik als inspiratiebron?
De bewuste keuze van de wetgever om de invulling van het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip aan de
rechtspraak over te laten lijkt te zijn geïnspireerd op de gelijkluidende doelstelling van de wetgever bij het begrip goed koopmansgebruik om het winstbegrip
over te laten aan de praktijk en de rechtspraak.688 Lubbers constateert ten aanzien
van deze doelstelling dat de Hoge Raad er inmiddels voor heeft gezorgd dat een
bevredigend en naar wens functionerend stelsel van regels is ontstaan. Vanuit
deze optiek is het op het eerste gezicht niet verwonderlijk dat de wetgever hetzelfde resultaat voor ogen lijkt te hebben ten aanzien van het begrip belang.
Naar mijn mening miskent de wetgever echter dat de aard van het begrip belang
op een aantal cruciale punten wezenlijk afwijkt van het begrip goed koopmansgebruik. Zo gaat goed koopmansgebruik over de bepaling van de jaarwinst en
dus over een juiste toerekening van baten en lasten. Het begrip belang komt
echter voor in uiteenlopende bepalingen die bovendien veelal een antimisbruikkarakter hebben. De wettelijke bepalingen waarin dit begrip voorkomt kunnen,
anders dan goed koopmansgebruik, zelfs leiden tot een inbreuk op de totaal-

686. Zie ook Van der Linden 2014, blz. 48 die terecht opmerkt dat het begrip belang zich niet leent te
worden ingevuld in de jurisprudentie en de praktijk.
687. De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waarde van de verkregen onroerende zaak en
kan mede bepalend zijn bij de vraag of men de onroerende zaak überhaupt wenst te kopen. Vgl.
Van der Linden 2014, blz. 48.
688. Zie Handelingen der Staten-Generaal, 1950/51, blz. 62 en MvT, Kamerstukken II 1958/59, 5 380, nr.
3, blz. 21.
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winstgedachte.689 Gelet hierop is het naar mijn mening niet wenselijk dat het
uitkristalliseren van het begrip belang zich net als het begrip goed koopmansgebruik over een zeer lange periode uitstrekt.690
Voorts dient bedacht te worden dat het overlaten van de invulling van goed
koopmansgebruik aan de praktijk en de rechtspraak nauw samenhangt met
de twee andere doelstellingen, te weten (i) het bieden van een zekere vrijheid
bij de jaarwinstbepaling en (ii) het fiscale winstbegrip ontvankelijk maken voor
maatschappelijke veranderingen. Het is naar mijn mening inherent aan deze
doelstellingen dat de wetgever de rechterlijke macht een grote rechtsvormende
taak toebedeelt. Aan het begrip belang liggen echter geen expliciet geformuleerde vergelijkbare flankerende doelstellingen ten grondslag. De rechter zal
dus niet alleen moeten gissen naar de bedoelingen van de wetgever maar ook
zelf richtlijnen moeten vaststellen op basis waarvan het begrip belang kan
worden ingevuld in een concreet geval.
8.2.3.6 Conclusie ten aanzien van de doeltreffendheid van het begrip belang
De mate van doeltreffendheid van het begrip belang verschilt per verschijningsvorm. Ten aanzien van het begrip aanmerkelijk belang geldt dat de wettelijke
omschrijving van dit begrip leidt tot verwezenlijking van de door de wetgever
beoogde doelstellingen. Het begrip belang sorteert binnen de context van het
aanmerkelijkbelangbegrip derhalve effect en is daarmee naar mijn mening
doeltreffend. Wel dient te worden opgemerkt dat de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip – gelet op de hoofddoelstelling van het aanmerkelijkbelangregime – te ruim is.
Het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip leidt tot verwezenlijking van een aantal doelstellingen. Ten aanzien van het overlaten van de
invulling van het begrip belang aan de rechtspraak is het begrip belang mijns
inziens onvoldoende effectief. Ook voor het zelfstandige begrip belang geldt
dat het begrip onvoldoende effectief is en derhalve geen doeltreffend begrip
is.
Uit de beoordeling van het zelfstandige begrip belang in hoofdstuk 6 blijkt dat
het gebruik van het begrip belang in de meeste gevallen in ieder geval voor
een deel voldoet aan het doeltreffendheidsvereiste.
8.2.4

Beoordeling van de proportionaliteit van het begrip belang

8.2.4.1 Algemeen
De proportionaliteit van het begrip belang wordt getoetst door de vraag te
beantwoorden of het gebruik van het begrip belang in concrete situaties leidt
tot overkill of underkill. Hiertoe moet worden vastgesteld of sprake is van vermijdbare over- of onderinclusiviteit en vervolgens of de gesignaleerde over- of
689. Zie bijvoorbeeld de afschrijvingsbeperking van art. 3.30a Wet IB 2001 waarin het begrip belang
ook voorkomt.
690. Ook ten aanzien van goed koopmansgebruik is overigens kritiek op de lange ontwikkelingsperiode. Zie Van Dijck 1985, blz. 3.
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onderinclusiviteit onwenselijk is. Getoetst moet worden welke situaties ten
onrechte wel of niet als een belang worden aangemerkt gezien de doelstellingen
van de regeling.
8.2.4.2 Aanmerkelijk belang
In het gebruik van het begrip belang in het kader van het begrip aanmerkelijk
belang zit mijns inziens nauwelijks overkill of underkill besloten.691 Hiervoor is
reeds vastgesteld dat aan de keuze voor het begrip aanmerkelijk belang op zichzelf
beschouwd geen specifieke doelstelling ten grondslag ligt maar dat de wetgever
wel als doelstelling had om een duidelijk en formeel criterium te hanteren bij
de omschrijving van het begrip aanmerkelijk belang.692 De wetgever heeft er dan
ook voor gekozen een formele en duidelijke omschrijving te geven van het begrip
aanmerkelijk belang met als gevolg dat de situaties die als aanmerkelijk belang
kwalificeren nauwkeurig zijn vastgelegd in de wet. Als gevolg van deze nauwkeurige omschrijving is er in beginsel geen sprake van een te ruime of beperkte
werking van het begrip belang.
De doelstelling van de wetgever om een duidelijk en formeel criterium te hanteren bij de omschrijving van het begrip aanmerkelijkbelang vormt overigens
geen zelfstandige doelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling. Gelet op de
hoofddoelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling, te weten om de houder
van een aanmerkelijk belang gelijksoortig te behandelen als een ondernemer,
is de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip naar mijn mening wel te ruim.
Zoals in hoofdstuk 4 is besproken wordt dit veroorzaakt door de relatief lage
ondergrens van vijf procent en het feit dat ook rechten om aandelen te verwerven
en bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang (zie hoofdstuk 4). Ook Zuidgeest wijst
erop dat de ondergrens van de aanmerkelijkbelangregeling aan de lage kant is
en bepleit een verhoging van de grens naar een derde gedeelte.693
8.2.4.3 Verbondenheid
Of sprake is van een te ruime c.q. te beperkte werking van het begrip belang ten
opzichte van de doelstelling die de wetgever in het kader van het verbondenheidsbegrip voor ogen had kan niet op optimale wijze worden vastgesteld. De
toets of het begrip belang een te ruime of te beperkte werking heeft, veronderstelt
immers dat de gewenste werkingssfeer volledig duidelijk is. Dit is echter niet
het geval. De wetgever heeft weliswaar een aantal doelstellingen geformuleerd,
maar deze bieden echter veel ruimte voor verschillende interpretaties. Bovendien
ontbreekt het aan concrete richtlijnen en waan voldoende rechtspraak zodat
het vooralsnog niet mogelijk is om op een acceptabele manier vast te stellen of
sprake is van overkill c.q. underkill. Toch kunnen er in dit verband wel enkele
observaties worden gedaan.

691. Alleen in geval van een optierecht op nieuw uit te geven aandelen zou naar mijn mening de
beoordeling of de optie recht geeft op ten minste vijf procent moeten plaatsvinden op het moment
van uitoefening en niet op het moment van toekenning om overkill te voorkomen.
692. Zie Nader Rapport, Kamerstukken II 1996/97, 24 761, B, blz. 5 en 6, punt 3.
693. Zuidgeest 2008, blz. 154.
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Op de eerste plaats schuilt er overkill in het meetellen van leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt, alsmede de economische
eigendom van aandelen en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren. Dergelijke
leningen en rechtsfiguren worden, gelet op de doelstellingen van de wetgever
ten aanzien van het verbondenheidsbegrip, ten onrechte als een belang aangemerkt. De wetgever geeft in het kader van de vennootschapsbelasting immers
aan dat dit begrip naar zijn aard een meer langdurige samenwerking vereist,
waarbij de financiële relatie tussen de personen en lichamen een belangrijke
rol speelt en ook de zeggenschap in het belastingplichtige lichaam meer van
belang is,694 iets wat bij genoemde leningen en rechtsfiguren niet altijd het
geval is.
Daarnaast kan er een vorm van overkill ontstaan ten aanzien van de wijze
waarop de fiscus zich in de uitvoeringssfeer opstelt tegenover belastingplichtigen. Zowel de fiscus als belastingplichtigen hebben vanwege het ontbreken
van concrete richtlijnen, een grote bewegingsruimte om in een concreet geval
het meest voordelige standpunt in te nemen. Een treffend voorbeeld waarin
de fiscus succesvol gebruik heeft gemaakt van deze ruimte is te vinden in de
uitspraak van Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16,
waarin de vraag aan de orde was op welke wijze de omvang van een belang
moet worden bepaald in geval van cumulatief preferente aandelen. De door de
wetgever voorgestane materiële benadering zou naar mijn mening ertoe moeten
leiden dat het belang dat door de cumulatief preferente aandelen werd vertegenwoordigd minder dan een derde gedeelte zou bedragen. De fiscus stelde
zich echter met succes op het standpunt dat aangesloten moest worden bij het
aandeel in het gestorte kapitaal. Nog los van het feit dat het oordeel van de
rechtbank mijns inziens in strijd is met de ratio van het verbondenheidsbegrip
en om die reden al leidt tot overkill,695 schuilt in de standpuntbepaling van de
fiscus in deze zaak een bepaalde mate van overkill die mijns inziens onevenredig
in het nadeel van belastingplichtigen uitwerkt. De vrijheid die de fiscus heeft
om het begrip belang in het nadeel van belastingplichtigen uit te leggen is
immers zo groot dat belastingplichtigen gedwongen worden om de gang naar
de rechter te maken in gevallen waarin dit naar mijn mening niet nodig zou
moeten zijn. In dat geval is er mijns inziens sprake van fiscale grensverkenning
door de fiscus. Ook de al eerder aangehaalde opmerking van de wetgever dat
op basis van het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 niet kan
worden uitgesloten dat meer dan drie personen een kwalificerend belang
hebben en dat de optelsom van de belangen boven de 100 procent kan uitkomen696 acht ik zeer ongelukkig en kan in potentie overkill tot gevolg hebben.
Immers, indien men uitholling van de belastinggrondslag wenst tegen te gaan
met het verbondenheidsbegrip697 dan past het naar mijn mening niet om verbondenheid aan te nemen bij rechtssubjecten die slechts een derde van de

694. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 3, blz. 17. Zie ook paragraaf 5.3.24.
695. Zuidgeest 2008, blz. 202 is ook van mening dat aandelen die economisch gelijkgesteld kunnen
worden met een lening, zoals preferente aandelen, niet zouden moeten meetellen.
696. MvA, Kamerstukken I 2011/12, 31 058 en 32 426, nr. C, blz. 5-6.
697. MvA, Kamerstukken II 1996/97, 24 696, nr. 52b, blz. 5.
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zeggenschap, doch geen enkel financieel belang hebben bij het uithollen van
de Nederlandse belastinggrondslag.
Gelet op de hiervoor genoemde opmerking van de wetgever dat samenwerking
en zeggenschap relevante factoren zijn voor verbondenheid, zou de aanbeveling
van Zuidgeest dat financiële deelbelangen, zoals optierechten, zouden moeten
leiden tot de aanwezigheid van een belang naar mijn mening leiden tot overkill.698
8.2.4.4 Het zelfstandige begrip belang
Ook ten aanzien van het zelfstandige begrip belang geldt dat het niet eenvoudig
is om vast te stellen of sprake is van overkill c.q. underkill. De toets of het begrip
belang een te ruime of te beperkte werking heeft ten opzichte van de doelstellingen die de wetgever voor ogen heeft met de betreffende regelingen, veronderstelt immers dat de gewenste werkingssfeer duidelijk is. Dit is veelal echter niet
het geval. In veel bepalingen waarin het begrip belang voorkomt is geen sprake
van concreet geformuleerde doelstellingen ten aanzien van de keuze voor het
begrip belang. Waar deze doelstellingen wel zijn geformuleerd, bijvoorbeeld in
het kader van het begrip uiteindelijk belang en het begrip belang in art. 4 Wet
BRV 1971, geldt dat deze doelstellingen ruimte bieden voor verschillende interpretaties. Evenals bij het verbondenheidsbegrip ontbreekt het aan concrete
richtlijnen en (vooralsnog) aan uitgebreide rechtspraak. Ook in het kader van
het zelfstandige begrip belang kunnen er wel enkele observaties ten aanzien
van de proportionaliteit worden gedaan.
Op de eerste plaats kan worden geconstateerd dat het gebruik van het zelfstandige
begrip belang leidt tot een grote mate van willekeur. Deze willekeur manifesteert
zich op de eerste plaats in de uitvoeringssfeer. Als voorbeeld kan worden gewezen
op de vangnetbepaling van art. 3.92b, vierde lid Wet IB 2001. Door de ruime
formulering van deze bepaling worden belastingplichtigen ten onrechte in
onzekerheid gelaten omtrent hun fiscale verplichtingen. Daarmee worden
belastingplichtigen in zekere zin overgeleverd aan de willekeur van de inspecteur
die deze bepaling moet uitleggen.699
Voorts komt de willekeur van het zelfstandige begrip belang tot uitdrukking in
de inconsistente invulling van dit begrip, hetgeen tot verschillende uitkomsten
kan leiden indien de omvang van een belang moet worden bepaald. Zo heeft
een belastingplichtig lichaam dat vier aandelen in een vennootschap verkrijgt
van een totaal van 100 aandelen, in beginsel geen toegang tot de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van dit aandelenpakket.700 Er is in dat geval dus geen
sprake van een kwalificerend belang, zoals bedoeld in de wettelijke bepalingen
waarin de regels van de deelnemingsvrijstelling zijn opgenomen. Indien de
overige 96 aandelen louter uit cumulatief preferente aandelen bestaan kan deze
verkrijging op grond van art. 20a Wet VPB 1969 mogelijk wel leiden tot een
beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening bij de vennootschap waarin
698. Zuidgeest 2008, blz. 202.
699. In dezelfde zin Freudenthal en Raaijmakers 2008, blz. 1363. Overigens is het uiteindelijk de rechter
die deze bepaling uitlegt en niet de inspecteur.
700. Behoudens de eventuele toepassing van art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969.
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de aandelen zijn verkregen. Voorts kan de verkrijging van de vier aandelen
ook leiden tot heffing van overdrachtsbelasting op basis van art. 4 Wet BRV
1971, indien de vennootschap waarin de aandelen zijn verkregen zou kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (zie ook paragraaf 6.3.15). Deze verkrijging zou bovendien tot gevolg kunnen hebben dat een in het verleden
toegepaste overdrachtsbelastingvrijstelling bij een interne reorganisatie (zie
art. 15, eerste lid, onderdeel h Wet BRV 1971 juncto art. 5b Uitv. Besluit Wet
BRV 1971) wordt teruggenomen omdat het concern dientengevolge is verbroken.
Ten slotte kan de verkrijging van de vier aandelen wellicht leiden tot verbondenheid tussen de houder van de vier aandelen en de vennootschap zoals
bedoeld in art. 10a, vierde lid, onderdeel b Wet VPB 1969.701 De hiervoor gesignaleerde willekeur wil overigens niet zeggen dat het zelfstandige begrip belang
niet proportioneel zou zijn. Aan de hiervoor genoemde bepalingen liggen
immers verschillende doelstellingen ten grondslag, hetgeen een normspecifieke
invulling van het begrip belang rechtvaardigt. Zo is het naar mijn mening
terecht dat de verkrijging van de vier aandelen in bovengenoemd voorbeeld
kan leiden tot de toepassing van art. 20a Wet VPB 1969 dan wel van art. 4 Wet
BRV 1971, gelet op de ratio van deze bepalingen.
Het ontbreken van richtlijnen ten aanzien van de invulling van het begrip
belang leidt naar mijn mening wel tot een ongewenste situatie omdat de reikwijdte van het begrip belang hierdoor zeer ruim kan worden opgerekt door de
belastingdienst en dientengevolge veelal in het nadeel van belastingplichtigen
zal uitwerken. Ook ten aanzien van het zelfstandige begrip belang geldt dat de
vrijheid die de fiscus heeft om dit begrip belang in het nadeel van belastingplichtigen uit te leggen in sommige gevallen te groot is. Het begrip is immers
heel wel nader in te vullen terwijl daarenboven komt dat belastingplichtigen
zich nu tot de rechter moeten wenden om duidelijkheid te krijgen. Zo is het
niet ondenkbaar dat in bepaalde gevallen het standpunt wordt ingenomen dat
opties leiden tot de aanwezigheid van een belang, bijvoorbeeld in het kader
van art. 4 Wet BRV 1971 zoals bijvoorbeeld Zuidgeest bepleit.702 Zoals al aangegeven in paragraaf 6.20.2 miskent Zuidgeest echter dat de achtergrond van
deze bepaling niet is om belastingplicht in het leven te roepen voor gevallen
waarin de verkrijging van de onroerende zaak zelf vrijgesteld zou zijn van
overdrachtsbelasting.703 De systematiek van de Wet BRV 1971 brengt met zich
dat een optie op een onroerende zaak niet leidt tot een belastbaar feit, zodat
er ook geen rechtvaardiging is om een optie op een fictieve onroerende zaak
wel als belastbaar feit aan te merken.
Ten slotte kan worden gewezen op de doelstellingen die de wetgever met een
specifieke wetsbepaling voor ogen heeft. In hoofdstuk 6 is duidelijk geworden
701. De vier aandelen in dit voorbeeld zouden op zichzelf beschouwd ook kunnen kwalificeren als
een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 Wet IB 2001. In dat geval zou art. 17, derde
lid, onderdeel b Wet VPB 1969 in beeld kunnen komen, doch alleen indien het genoemde lichaam
buitenlands belastingplichtig is in de zin van art. 3 Wet VPB 1969. In dat geval zou de toepassing
van de deelnemingsvrijstelling echter niet aan de orde zijn gelet op het bepaalde in art. 18 Wet
VPB 1969.
702. Zuidgeest 2008, blz. 344-345.
703. Vgl. HR 23 februari 2007, nr. 41 591, NTFR 2007/350 en HR 10 juni 2010, nr. 10/00498, NTFR 2010/1435.
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dat de lage ondergrens, dan wel een te ruime of beperkte werking van de regeling
als gevolg van de invulling van het begrip belang ertoe kan leiden dat sprake is
van een te ruime of beperkte werking van een wettelijke regeling gelet op de
doelstelling van die regeling.
8.2.4.5 Conclusie ten aanzien van de proportionaliteit van het begrip belang
De proportionaliteit van het begrip belang hangt af van de verschijningsvorm
die aan de orde is. Voor wat betreft het begrip aanmerkelijk belang geldt dat het
voldoet aan het vereiste van proportionaliteit aangezien het vanwege de nauwkeurige omschrijving beantwoordt aan de door de wetgever geformuleerde
doelstelling. Wel is het zo dat de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip te
ruim is, indien men dit afzet tegen de hoofddoelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling, te weten om de houder van een aanmerkelijk belang gelijksoortig
te behandelen als een ondernemer. Ten aanzien van het begrip belang als
onderdeel van het verbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip is sprake
van een zekere mate van overkill. Bovendien is niet in alle gevallen op een
acceptabele manier vast te stellen hoe groot de mate van overkill is. Voorts geldt
dat de vrijheid die de fiscus heeft om het begrip belang in het nadeel van belastingplichtigen in te vullen naar mijn mening te groot is.
8.2.5

Tussenconclusie

In deze paragraaf is beoordeeld of het begrip belang een geschikte norm is om
een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Hoewel het begrip
belang op zichzelf bezien een vaag begrip is, kan desalniettemin sprake zijn van
een geschikte norm indien aan bepaalde kwaliteitscriteria voor behoorlijke
wetgeving is voldaan. Op basis van het gehanteerde toetsingskader kunnen de
conclusies voor het aanmerkelijkbelangbegrip en het verbondenheidsbegrip als
volgt worden samengevat:
Rechtszekerheid

Uitvoerbaarheid

Doeltreffendheid

Proportionaliteit

Aanmerkelijk Voldoet
belang

Voldoet

Voldoet

Voldoet deels

Verbondenheid

Voldoet niet

Voldoet deels

Voldoet niet

Voldoet niet

Het begrip belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang is daarmee
een geschikte norm aangezien het aan alle toetsingscriteria voldoet. Voor het
begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip geldt dat het gelet
op de huidige invulling geen geschikte norm is.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies voor het zelfstandige begrip belang per wettelijke bepaling in kaart gebracht. Omwille van de leesbaarheid is hieronder nogmaals de tabel met de resultaten per wettelijke bepaling opgenomen:

Evaluatie, aanbevelingen en conclusies

317

Wettelijke bepaling

Rechtszekerheid

Uitvoerbaarheid

Doeltreffendheid

Proportionaliteit

Art. 3.29a(1) Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 3.46 Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 3.92b Wet IB 2001

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 10(1)(h) Wet VPB 1969 Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 10c Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13 Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 13a Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 23c Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 28c Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 34b Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 13b Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13ba Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 13l VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Art. 14c Wet VPB 1969

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet

Art. 15ab Wet VPB 1969

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Art. 15ad Wet VPB 1969

Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 12a/20a Wet VPB 1969 Voldoet
niet

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 28(2) Wet VPB 1969

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 11a(2) Wet DB 1965

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet
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Art. 32d Wet LB 1964

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Art. 35c(5) SW 1956

Voldoet
niet

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet
niet

Art. 4 Wet BRV 1971

Voldoet
deels

Voldoet
deels

Voldoet

Voldoet

Voor het zelfstandige begrip belang geldt eveneens dat het geen geschikte norm
is. In bepaalde individuele gevallen is weliswaar in voldoende mate voldaan aan
de kwaliteitscriteria, maar in een groot aantal gevallen is daarvan geen sprake.
Als wettelijk begrip is het derhalve geen geschikte norm.
In de volgende paragraaf zal ik aanbevelingen doen waarmee de geschiktheid
van het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip en van het
zelfstandige begrip belang kan worden vergroot.
8.3

AANBEVELINGEN

8.3.1

Wenselijk recht

De aanbevelingen in deze paragraaf hebben tot doel om de geschiktheid van het
begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip en het zelfstandige
begrip belang te vergroten. Om dit te bereiken zal het begrip belang beter
moeten gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria van rechtszekerheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit. Het zal blijken dat daarbij de doelstelling van de wetgever om de invulling van het begrip belang over te laten aan de praktijk en de
rechtspraak kan worden geëerbiedigd. Daarbij dienen de overige doelstellingen
van de wetgever uiteraard ook in acht te worden genomen, alsmede de functie
van de wettelijke regeling waarin het begrip belang is opgenomen.
De belangrijkste aanbeveling is dat er een duidelijke afbakening moet komen
tussen situaties die wel en niet tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden.
Een dergelijke benadering lijkt zich op het eerste gezicht slecht te verhouden
met de doelstelling van de wetgever ten aanzien van het verbondenheidsbegrip
en het zelfstandige begrip belang om een materiële benadering en een open
norm te hanteren. Ik ben echter van mening dat deze doelstellingen nog steeds
bereikt kunnen worden met een grotere mate van duidelijkheid. Een duidelijkere
invulling van het begrip belang en een open norm-benadering hoeven elkaar
namelijk niet uit te sluiten. Dit zal ik hierna nader toelichten, nadat ik kort
ingegaan ben op de vraag of het begrip belang kan worden gehandhaafd.
8.3.2

Handhaven van het begrip belang?

Alvorens in te gaan op de wijze waarop het begrip belang zou moeten worden
ingevuld is de vraag gerechtvaardigd of het begrip belang überhaupt moet worden
gehandhaafd. Enerzijds kan een nieuwe omschrijving dienen als alternatief voor
het begrip belang. Aan de andere kant kan er ook voor worden gekozen om het
begrip belang duidelijker te omschrijven en daarmee dus te handhaven.
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In beginsel heeft het mijn sterke voorkeur om het begrip belang zoveel mogelijk
te handhaven, al is het maar omdat de problemen die nu gepaard gaan met de
invulling van het begrip ‘belang’ bij een alternatieve omschrijving gewoon
terug zullen komen. Het begrip komt voor in een groot aantal wettelijke
bepalingen, hetzij als onderdeel van het verbondenheidsbegrip, dan wel als
zelfstandig begrip. Ook draagt het hanteren van het begrip belang bij aan de
leesbaarheid van deze bepalingen en het sluit aan bij het spraakgebruik. Het
begrip belang heeft immers als voordeel dat het een kort, eenvoudig wettelijk
begrip is, dat slechts uit één woord bestaat. Aan de wettelijke omschrijving van
het verbondenheidsbegrip – die thans al op een centrale plaats is opgenomen
– zou een nadere omschrijving van het begrip belang moeten worden toegevoegd. Bovendien zou het verbondenheidsbegrip mijns inziens in de AWR 1959
opgenomen moeten worden en niet langer in art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969.
Art. 10a Wet VPB 1969 betreft immers een specifieke antimisbruikbepaling,
gericht op renteafrek in groepsverband terwijl het verbondenheidsbegrip ook
is opgenomen in bepalingen die zich richten op andere vormen van misbruik,
dan wel een facilitair karakter hebben, zoals bijvoorbeeld de meesleep- en de
meetrekregeling van art. 13, vierde en vijfde lid Wet VPB 1969. Daarnaast komt
het verbondenheidsbegrip ook in bepalingen buiten de Wet VPB 1969 voor,
zoals de Wet LB 1964 en de Wet BRV 1971. Met het opnemen van het verbondenheidsbegrip in de AWR kan duidelijker tot uitdrukking worden gebracht
dat dit begrip en daarmee het begrip belang overal dezelfde betekenis heeft.
Op deze wijze wordt ook de consistentie van het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip vergroot. Bijkomend voordeel is dat het niet
langer noodzakelijk is om naar specifieke wetsartikelen te verwijzen, zoals
thans het geval is.704
Voor het zelfstandige begrip belang is het vanwege het normspecifieke karakter
naar mijn mening niet mogelijk om één overkoepelende omschrijving te geven.
Het is echter wel mogelijk om per wettelijke regeling of groep van wettelijke
regelingen een nadere omschrijving te geven van het begrip belang aan de
hand van een nieuw in te voeren omschrijving. Deze nieuwe omschrijving kan
dan worden gegeven voor de toepassing van een specifiek genoemd artikel,
afdeling of hoofdstuk.705
8.3.3

Aansluiten bij het bezit van rechten

8.3.3.1 Enkele inleidende opmerkingen
Zoals hiervoor reeds aangegeven is het naar mijn mening goed mogelijk om
meer duidelijkheid te creëren en tegelijkertijd de doelstellingen van de wetgever
te respecteren. Dit zal ik hieronder nader toelichten.

704. Zie de aanhef van art. 10a, vierde lid Wet VPB 1969 die regelmatig moet worden aangepast indien
het verbondenheidsbegrip wordt opgenomen in nieuwe wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld
in het recent ingevoerde art. 13l Wet VPB 1969.
705. Vgl. bijvoorbeeld het oude art. 10d, zevende lid en het huidige art. 13l, achtste lid Wet VPB 1969
waarin bepaalde begrippen zijn gedefinieerd voor de toepassing van het betreffende artikel.
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Op de eerste plaats dient mijns inziens voor ogen te worden gehouden dat de
door de wetgever gewenste materiële benadering niet zozeer hoeft plaats te
vinden bij het bepalen van de aanwezigheid van een belang. Ook indien op voorhand duidelijk is afgebakend welke rechtsverhoudingen leiden tot de aanwezigheid van een belang kan misbruik naar mijn mening nog steeds worden voorkomen. Dit kan namelijk geschieden door een materiële benadering te hanteren
bij het bepalen van de omvang van het aanwezige belang. Deze benadering wordt
thans al toegepast in art. 4, derde lid Wet BRV 1971. Uit de tekst van het eerste
en derde lid van art. 4 Wet BRV 1971 en de uitlatingen van de wetgever706 blijkt
immers overduidelijk dat alleen het bezit c.q. het verkrijgen van aandelen kan
leiden tot de aanwezigheid van een belang. Desondanks is het doel van de
invoering van het begrip belang in art. 4, derde lid Wet BRV 1971 nu juist geweest
om een materiële benadering te kunnen hanteren teneinde ongewenst gebruik
tegen te gaan. Dit kan logischerwijs dus alleen plaatsvinden ten aanzien van het
bepalen van de omvang van het belang. Een belangrijk voordeel van een duidelijke
omschrijving van situaties waarin sprake is van de aanwezigheid van een belang,
is dat het daarmee ook meteen duidelijk is welke grootheid gehanteerd moet
worden bij het bepalen van de omvang van het belang.
Om te voorkomen dat in de wetgeving een uitputtende opsomming moet worden
opgenomen van alle mogelijke rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang,707 dient een meer praktische benadering te worden
gekozen. De omschrijvingswijze die ook in de CCCTB wordt gehanteerd zou naar
mijn mening een zeer geschikte benadering zijn.708 Deze systematiek sluit
namelijk niet aan bij het bezit van een bepaald aantal specifiek genoemde
rechtsfiguren, maar bij het bezit van rechten die relevant worden geacht voor
de aanwezigheid van een belang. Per afzonderlijk recht c.q. samenstel van
rechten kan worden aangegeven wat de vereiste omvang moet zijn. Ook kan
worden bepaald wat de onderlinge verhouding tussen deze rechten moet zijn
om tot de aanwezigheid van een belang te concluderen. Een groot voordeel van
deze systematiek is naar mijn mening dat het een grote mate van flexibiliteit
biedt en dat bovendien rekening wordt gehouden met situaties waarin een
materiële benadering wenselijk is zoals verschillende soorten aandelen, financieringsinstrumenten met een hybride karakter, stemovereenkomsten etc. Deze
benadering biedt ook de mogelijkheid om combinaties van verschillende
rechtsfiguren die op zichzelf niet leiden tot de aanwezigheid van een belang,
alsnog onder het begrip belang te scharen. Zo zou men bijvoorbeeld een combinatie van winstrechtloze aandelen en een winstdelende lening als een kwalificerend belang kunnen aanmerken.
8.3.3.2 Elementen van een nieuwe wettelijke omschrijving van het begrip belang
Gelet op het voorgaande pleit ik voor een wettelijke omschrijving van het begrip
belang waarin in ieder geval wordt aangesloten bij het bezit van zeggenschapsrechten en in geval van lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal bij het

706. NnavV, Kamerstukken II 2007/08, 31 206, nr. 6, blz. 14.
707. Zij het dat deze opsomming ook beperkt kan zijn, zoals art. 4 Wet BRV 1971 aantoont.
708. Zie bijvoorbeeld art. 54 Conceptrichtlijn, besproken in paragraaf 7.4.2.1.
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bezit van financiële rechten. Meer specifiek dient de wettelijke omschrijving
van het begrip belang te bepalen dat sprake is van een belang indien men een
of meer van de volgende rechten bezit:
– het recht om de zeggenschap uit te oefenen;
– deelname in het kapitaal c.q. gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo;
– aanspraak op de winst.
Vervolgens dient men te bepalen welke omvang de betreffende rechten moeten
hebben om tot een kwalificerend belang te komen.
In deze benadering wordt de thans bestaande onzekerheid over de aanwezigheid
van een belang naar mijn mening voor een groot deel weggenomen hetgeen
de rechtszekerheid ten goede komt. Bovendien wordt de uitvoerbaarheid voor
de praktijk vergroot. Ter illustratie roep ik de uitspraak van Rechtbank Haarlem
7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16 en de arresten HR 8 april 2011, nr.
10/00651, BNB 2011/156 en HR 18 oktober 2013, nr. 13/00274, NTFR 2013/2070 in
herinnering. In deze drie zaken was sprake van aandelen van een bepaalde
soort, waaraan ten opzichte van gewone aandelen afwijkende financiële, respectievelijk zeggenschapsrechten waren gekoppeld. Het was in deze zaken
volstrekt duidelijk welke financiële en zeggenschapsrechten de aandeelhouders
hadden en wat de omvang van de betreffende rechten was. Toch was in al deze
gevallen niet duidelijk of sprake was van een kwalificerend belang en moest
de rechterlijke macht eraan te pas te komen om vast te stellen of sprake was
van een kwalificerend belang. In de door mij voorgestelde benadering zou op
voorhand al duidelijk zijn geweest of sprake was van een kwalificerend belang.
Men had immers aan de hand van de feiten meteen kunnen vaststellen of
sprake was van een kwalificerend bezit van zeggenschapsrechten en financiële
rechten, aangezien de omvang van deze rechten reeds bekend was bij zowel
belastingplichtigen als de belastingdienst.
Daarnaast draagt het aansluiten bij het bezit van zeggenschaps- en financiële
rechten ook bij aan de doeltreffendheid van het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip belang. Met name
ten aanzien van de doelstellingen om een materiële benadering te hanteren
en om een open norm te gebruiken die door de praktijk en de rechtspraak
moet worden ingevuld, geldt dat deze beter kunnen worden gerealiseerd. Het
in een concreet geval bepalen van de omvang van de rechten is immers niet
gebonden aan het aantal rechtsobjecten dat men bezit, zo blijkt ook uit de
benadering die thans ten aanzien van art. 4 Wet BRV 1971 wordt toegepast.
Als bezwaar tegen de door mij voorgestane omschrijving zou overigens aangevoerd kunnen worden dat geen waarde wordt gehecht aan feitelijke organisatorische en economische verbondenheid, zoals wel het geval is in andere disciplines en rechtsgebieden. Zuidgeest stelt in dit verband terecht dat stemrechten
niet leiden tot een rechtstreekse beïnvloeding van het ondernemingsbeleid,
maar slechts indirect via zeggenschap in de vergadering van aandeelhouders.
Stemrechten vormen derhalve geen garantie voor de aanwezigheid van organi-

322

Hoofdstuk 8

satorische verbondenheid.709 Hij wenst om die reden dan ook aan te sluiten bij
beleidsbepalende invloed. Voor deze benadering valt zeker iets te zeggen.
Beleidsbepalende invloed impliceert immers dat men in staat is bepaalde
rechtshandelingen te kunnen initiëren dan wel te verrichten teneinde een
belastingvoordeel te behalen. Wel dient bedacht te worden dat deze term
afkomstig is uit het ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht. In deze
rechtsgebieden is een grote rol weggelegd voor het verschaffen van inzicht in
de financieel-economische situatie van een concernonderneming.710 In het
belastingrecht ligt de nadruk op het in de heffing betrekken van rechtssubjecten,
waarbij de zelfstandigheid van de rechtssubjecten als uitgangspunt dient. Ook
wijs ik erop dat ‘beleidsbepalende invloed’ zelf ook weer een vage term is. Aansluiten bij het bezit van stemrechten biedt als voordeel dat de aanwezigheid van
stemrechten eenvoudiger is vast te stellen dan de aanwezigheid van beleidsbepalende invloed. De aanwezigheid van stemrechten kan in beginsel op relatief
eenvoudige wijze worden afgeleid uit de statuten van een lichaam. Dit geldt in
mindere mate voor de omvang van beleidsbepalende invloed.
Het aansluiten bij het bezit van zeggenschapsrechten samen met financiële
rechten kan met zich meebrengen dat belangen die zijn afgesplitst van een
rechtsobject dat een belang belichaamt, zoals bijvoorbeeld optierechten op
aandelen en genotsrechten, in beginsel niet tot de aanwezigheid van een belang
leiden.711 Dit kan zich voordoen indien bijvoorbeeld zou worden bepaald dat
voor de aanwezigheid van een belang het cumulatieve bezit van alle rechten is
vereist. Aangezien het bepalen van de omvang van dergelijke rechten in de
praktijk nauwelijks uitvoerbaar is (zie ook paragraaf 3.3), acht ik dit met het oog
op rechtszekerheid ook niet bezwaarlijk.712 Hoewel deze benadering in bepaalde
gevallen zou kunnen leiden tot misbruik, vormt dit naar mijn mening geen
rechtvaardiging om afgesplitste belangen als een belang aan te merken. Het is
immers lang niet in alle gevallen zeker dat de houder van een afgesplitst belang,
daadwerkelijk zal profiteren van de resultaten van het lichaam waarin het belang
wordt gehouden door de houder van de zeggenschapsrechten en financiële
rechten. Zo is in geval van een optierecht niet zeker dat het recht zal worden
uitgeoefend. Het laten meetellen van optierechten leidt naar mijn mening dan
ook niet tot een verbetering van de proportionaliteit van het begrip belang.
Overigens kan het mogelijke misbruik twee kanten op werken. Indien bijvoorbeeld optierechten op aandelen wel zouden meetellen als een belang van een
bepaalde omvang dan zou een aandeelhouder door het schrijven van een optie
op eenvoudige wijze onder de kwantitatieve grens kunnen duiken. Het bestrijden
van misbruik door het meetellen van optierechten zou in dat geval dus ook weer
nieuwe vormen van misbruik kunnen oproepen. Deze nieuwe vormen van misbruik zouden ook weer bestreden moeten worden, hetgeen mogelijk leidt tot

709. Zuidgeest 2008, blz. 394.
710. Zuidgeest 2008, blz. 72-73 en blz. 97.
711. Anders Marres 2008, blz. 198 en Zuidgeest 2008, blz. 202 die van mening zijn dat dergelijke rechten
wel een belang (zouden moeten) vormen teneinde misbruik te voorkomen.
712. Indien (een samenstel van) dergelijke rechten leiden tot de economische eigendom van het
rechtsobject waarin alle vereiste rechten besloten liggen, dienen deze rechten uiteraard wel te
leiden tot de aanwezigheid van een belang.
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gedetailleerde en gecompliceerde antimisbruikbepalingen waardoor de wetgeving als geheel onoverzichtelijker en onduidelijker wordt. Dit komt ook de
uitvoerbaarheid niet ten goede.
8.3.3.3 Nadere uitwerking voor het verbondenheidsbegrip
In het kader van de omschrijving van het verbondenheidsbegrip dient naar
mijn mening als uitgangspunt te gelden dat van verbondenheid tussen rechtssubjecten alleen sprake kan zijn indien er naast een financieel belang bij
bepaalde rechtshandelingen ook sprake is van de benodigde zeggenschap om
deze rechtshandelingen te initiëren.713 Derhalve dient in geval van een kapitaalvennootschap sprake te zijn van een belang indien men:
– het recht heeft om de zeggenschap uit te oefenen, en;
– deelneemt in het kapitaal c.q. gerechtigd is tot het liquidatiesaldo, en;
– een aanspraak heeft op de winst.
Men zie goed dat in deze benadering een combinatie van zeggenschapsrechten
en financiële rechten is vereist. Ook Zuidgeest hecht grote waarde aan de zeggenschap. Hij zou verbondenheid willen veronderstellen bij het bezit van meer
dan 50 procent van de stemrechten.714 Louter stemrechtloze aandelen of
winstrechtloze aandelen kunnen in mijn voorstel dus niet leiden tot de aanwezigheid van een belang. Hetzelfde geldt voor de economische eigendom van
aandelen. Voor lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal zoals
stichtingen en verenigingen geldt dit eveneens, aangezien ook in dergelijke
rechtspersonen sprake kan zijn van een financieel belang. Ten aanzien van
dergelijke rechtspersonen dient niet zonder meer aangesloten te worden bij
het bezit van de zeggenschapsrechten.
Anders dan Zuidgeest bepleit, zie ik overigens geen aanleiding om in kwantitatieve zin een onderscheid aan te brengen tussen het verbondenheidsbegrip in
faciliteiten en het verbondenheidsbegrip in antiontgaansbepalingen.715 Het
cijfermatige onderscheid dat Zuidgeest voorstaat, te weten een ondergrens van
50 procent bij faciliteiten en een ondergrens van een derde gedeelte bij antiontgaansbepalingen, kan mij niet bekoren. Naar mijn mening is er geen goede
rechtvaardiging voor dit onderscheid te bedenken. Waarom is het noodzakelijk
meer situaties onder een antiontgaansbepaling te laten vallen dan onder een
faciliteit? Ik zie geen rechtvaardiging om een belang van bijvoorbeeld 40 procent
wel te laten kwalificeren voor een renteaftrekbeperking maar niet voor de
meetrekregeling van art. 13, vijfde lid Wet VPB 1969. Mijns inziens dient men
ongewenst gebruik zo specifiek mogelijk te bestrijden indien het zich daadwerkelijk voordoet. Het hanteren van een lager cijfermatig criterium dan bij faciliteiten is naar mijn mening een wenselijke, noch een effectieve maatregel.

713. Het arrest HR 8 april 2011 nr. 10/00651, BNB 2011/156, waarin de Hoge Raad de omvang van de
zeggenschap niet relevant achtte bij het vaststellen van de omvang van het belang, zou derhalve
gerepareerd moeten worden
714. Zuidgeest 2008, blz. 402-403. Het gaat dan overigens alleen om verbondenheid in fiscale faciliteiten.
715. Zuidgeest 2008, blz. 404 hanteert voor het begrip belang in antiontgaangsbepalingen een lagere
ondergrens van een derde gedeelte.
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Het heeft slechts tot gevolg dat in potentie een grotere groep van belastingplichtigen onder de reikwijdte van een antiontgaansbepaling wordt gebracht, zonder
dat daadwerkelijk sprake hoeft te zijn van misbruik. Bovendien wordt met de
benadering van Zuidgeest onvoldoende rekening gehouden met de ratio van de
antimisbruikbepalingen waarin het belang voorkomt. Het hanteren van een
ondergrens van een derde gedeelte kan dan zijn doel voorbij schieten. Ter illustratie wijs ik op de ondergrens van een derde gedeelte in de regeling van art. 3.46
Wet IB 2001 die gelet op de ratio van deze bepaling mijns inziens te laag is (zie
paragraaf 6.5.3).
8.3.3

Nadere uitwerking voor het zelfstandige begrip belang

Ook ten aanzien van het zelfstandig begrip belang zou in beginsel eenzelfde
benadering moeten gelden als bij het verbondenheidsbegrip. Als uitgangspunt
dient in geval van een kapitaalvennootschap het bezit van een of meer van de
volgende rechten te leiden tot de aanwezigheid van een belang:
– het recht om de zeggenschap uit te oefenen;
– deelname in het kapitaal c.q. gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo;
– een aanspraak op de winst.
Voor lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal zoals stichtingen en
verenigingen dient uiteraard slechts aangesloten te worden bij het bezit van de
zeggenschapsrechten. Welke combinatie van rechten is vereist zal per wettelijke
bepaling of groep van bepalingen bepaald moeten worden. Het doel en de
functie van de wettelijke regeling zullen daarbij in aanmerking genomen moeten
worden. Zo is er gelet op de ratio van bijvoorbeeld art. 12a en art. 20a Wet VPB
1969 en art. 4 Wet BRV 1971 geen noodzaak om het bezit van het recht om de
zeggenschap uit te oefenen in aanmerking te nemen bij het bepalen van de
aanwezigheid van een kwalificerend belang.
Ook zal de ratio van een wettelijke regeling meegewogen moeten worden bij
het bepalen van de ondergrens van een kwalificerend belang. Zo kan de ondergrens van het begrip belang in bijvoorbeeld art. 3.46, eerste lid, onderdeel d Wet
IB 2001 naar mijn mening zonder bezwaar worden verhoogd van een derde
gedeelte naar meer dan 50 procent. Deze bepaling richt zich immers op situaties
waarin het belang bij het bedrijfsmiddel niet of nauwelijks wijzigt.716
Ten slotte zijn er ook wettelijke bepalingen waarin het naar mijn mening niet
noodzakelijk is het huidige begrip belang anders of nader te omschrijven, omdat
het is gekoppeld aan bijvoorbeeld het deelnemingsbegrip of het aanmerkelijkbelangbegrip. Zie o.a. art. 28c en art. 34b Wet VPB 1969, respectievelijk art. 32d
Wet LB 1964.

716. Gelet op deze doelstelling zou men zelfs de ondergens kunnen verhogen naar ten minste 90 procent.
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8.3.4

Nadere aanpassingen van het verbondenheidsbegrip

8.3.4.1 Algemeen
Naar mijn mening kan de geschiktheid van het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip nog verder worden vergroot indien er nog een
aantal nadere aanpassingen wordt doorgevoerd. Het betreft dan aanpassingen
die betrekking hebben op het omvangscriterium.
8.3.4.2 Beslissende invloed voor zeggenschap
Indien wordt aangesloten bij het bezit van zeggenschapsrechten en financiële
rechten met een bepaalde omvang dan is het ook mogelijk om beter tot uitdrukking te brengen wat de verhouding tussen de omvang van beide soorten
rechten moet zijn. Men kan immers bepalen dat sprake moet zijn van een
cumulatief bezit van beide rechten, of dat het bezit van één van de rechten
met een bepaalde omvang voldoende is voor de aanwezigheid van een kwalificerend belang.
Ten aanzien van het bepalen van de omvang van het belang dient te worden
voorkomen dat door het ontwijken van verbondenheid bepaalde rechtshandelingen kunnen worden verricht waarmee een ongeoorloofd belastingvoordeel
wordt behaald. Deze doelstelling wordt mijns inziens het beste bereikt indien
beslissende invloed wordt toegekend aan de omvang van de zeggenschapsrechten. Zeggenschap leidt namelijk tot invloed die afhankelijk van de omvang van
de zeggenschap beslissend kan zijn. Een kleine wijziging van de zeggenschap
kan ertoe leiden dat men de beslissende invloed kwijt raakt. Een dergelijke
cruciale eigenschap ontbeert het financieel belang. Indien men het financiële
belang in een vennootschap ziet dalen van 50,1 procent naar 49,9 procent dan
zal de impact vanuit bedrijfseconomisch perspectief niet bijzonder groot zijn.
Wanneer men echter de zeggenschap ziet dalen van 50,1 procent naar 49,9
procent dan raakt men de beslissende invloed kwijt, hetgeen wel degelijk een
grote impact kan hebben.717 Voor het bepalen van de omvang van het belang
dient naar mijn mening dan ook bij voorkeur te worden aangesloten bij de
omvang van de zeggenschapsrechten. Indien de omvang van de zeggenschapsrechten groter is dan de omvang van de financiële rechten, kan met deze
benadering bijvoorbeeld worden voorkomen dat verbondenheid wordt ontlopen
door een relatief klein financieel belang bij een onafhankelijke partij te plaatsen718 terwijl men nog steeds de zeggenschap behoudt. Situaties waarin de
omvang van de zeggenschapsrechten vele malen groter is dan de omvang van
de financiële rechten zullen zich naar mijn mening niet snel voordoen. Ingeval
van grote financiële belangen in een lichaam zal men in de regel ook een
bepaalde mate van invloed willen uitoefenen om de financiële rechten veilig
717. Een illustratief voorbeeld is dat van Alfred Heineken die via Heineken Holding NV een controlerend belang van 50,005 procent in Heineken NV wist te verkrijgen, nadat zijn vader het controlerende familiebelang in 1942 had verloren. Op deze manier wist bij opnieuw beslissende invloed
te verwerven.
718. Het opgeven van een klein financieel belang kan dan worden beschouwd als de prijs die men
wil betalen voor het ontlopen van verbondenheid. Dit kan lucratief zijn indien de omvang van
het te behalen belastingvoordeel aanzienlijk groter is dan het gederfde voordeel uit het afgestane
belang.

326

Hoofdstuk 8

te stellen.719 In het extreme geval waarin de zeggenschap volledig is losgekoppeld
van de financiële rechten (zoals bijvoorbeeld ingeval van certificering van aandelen of van stemrechtloze dan wel winstrechtloze aandelen) zou er überhaupt
geen sprake moeten zijn van een belang. Er is dan immers niet langer sprake
van de vereiste combinatie van zeggenschapsrechten en financiële rechten. In
geval van certificering zou er overigens nog steeds sprake kunnen zijn van een
belang indien de certificaathouder tevens in het bestuur van de stichting administratiekantoor zitting heeft, dan wel de statuten van de stichting bepalen dat
de bestuurder is gehouden om te stemmen conform instructies van de certificaathouder, dan wel zich te onthouden van haar stemrecht als de instructies
niet tijdig gegeven worden.720
Ik ben mij er overigens terdege van bewust dat mijn voorstel leidt tot een
inperking van het verbondenheidsbegrip. Ook wordt het arrest HR 8 april 2011,
nr. 10/00651, BNB 2011/156 daarmee buiten werking gesteld. Dit acht ik echter
geen bezwaar. Mijns inziens wordt de proportionaliteit van het verbondenheidsbegrip namelijk verbeterd indien beslissende invloed wordt toegekend aan zeggenschap.721 Met deze benadering wordt naar mijn mening beter recht gedaan
aan de doelstellingen van de wetgever om een concerngedachte te hanteren en
misbruik te bestrijden.
Indien de omvang van de financiële rechten groter is dan de omvang van de
zeggenschapsrechten ontmoet het naar mijn mening geen bezwaar om geen
verbondenheid aanwezig te achten indien ten aanzien van het zeggenschapscriterium niet aan het omvangsvereiste is voldaan. De minimale zeggenschap die
noodzakelijk is om bepaalde rechtshandelingen te kunnen initiëren of verrichten
teneinde een belastingvoordeel te behalen ontbreekt dan namelijk. Deze benadering leidt er ook toe dat de uitvoerbaarheid wordt vergroot.
Indien de omvang van de zeggenschapsrechten de omvang van het belang bepaalt,
behoort daarmee ook de vraag of alle direct gehouden belangen bij elkaar
opgeteld meer dan 100 procent kunnen bedragen tot het verleden. De consequentie van de voorgestelde benadering is namelijk dat alle direct gehouden belangen
bij elkaar opgeteld nooit een omvang van meer dan 100 procent kunnen hebben,
hetgeen ook in lijn is met de rekenkundige logica die hoort bij het hanteren van
een breuk of een percentage. De huidige opvatting van de wetgever dat op basis
van het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156 niet kan worden uitgesloten dat meer dan drie personen een kwalificerend belang hebben en dat de
optelsom van de belangen boven de 100 procent kan uitkomen722 zou daarmee

719. Dit kan mogelijk anders liggen bij familiebedrijven, waarbij de zeggenschap zich bij de ouders
bevindt en het financiële belang grotendeels bij de kinderen berust.
720. Zie het in paragraaf 3.2.5.2 besproken arrest HR 18 juni 2010, nr. 08/03662, BNB 2010/266 inzake
het bezitsvereiste van de fiscale eenheid.
721. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien men kijkt naar het aspect van de beleidsbepalende
invloed.
722. Zie MvA, Kamerstukken I 2011/12, 31 058 en 32 426, nr. C, blz. 5-6. Zoals ik in hoofdstuk 6 en 7 reeds
heb aangegeven kan een dergelijke interpretatie mijns inziens niet zonder meer uit het arrest
worden afgeleid.
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achterhaald zijn. Deze opvatting is naar mijn mening overigens niet juist en
bovendien ongewenst.
Het voorgaande brengt tevens met zich mee dat rechtsverhoudingen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen kwalificeren, zoals bijvoorbeeld leningen als
bedoeld in art. 10, eerste lid, onderdeel d Wet VPB 1969 of certificaten van
aandelen, alleen een belang van een bepaalde omvang kunnen vertegenwoordigen indien en voor zover zeggenschap aan de betreffende rechtsverhouding
is gekoppeld.723 Anders dan Zuidgeest bepleit in zijn aanbevelingen724 kunnen
deelbelangen die niet gepaard gaan met zeggenschap, zoals bijvoorbeeld
rechten om aandelen te verwerven, in beginsel niet leiden tot de aanwezigheid
van een belang. Zoals reeds aangegeven acht ik dit niet wenselijk omdat in dat
geval de zeggenschap om bepaalde rechtshandelingen te kunnen initiëren of
verrichten teneinde een belastingvoordeel te behalen ontbreekt.
8.3.4.3 Herinvoering van de ‘samenwerkende groep’
In het verlengde van de hiervoor genoemde aanbevelingen ten aanzien van het
cijfermatige criterium dient in de wettelijke definitie van verbondenheid te
worden opgenomen dat in geval van een samenwerkende groep, de belangen
van de belanghebbenden aan elkaar worden toegerekend.725 Het doel van een
wettelijke bepaling waarbij een samenwerkende groep van niet-verbonden
lichamen of personen als verbonden wordt aangemerkt, is om te voorkomen
dat verbondenheid wordt ontlopen door een deel van het belang bij ‘bevriende’,
doch niet verbonden partijen onder te brengen.
In het kader van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de
Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht heeft de wetgever
overigens reeds aangegeven dat onder omstandigheden het standpunt wordt
ingenomen dat ook bij een groep samenwerkende aandeelhouders bij elk van
die aandeelhouders sprake kan zijn van een kwalificerend belang.726 Hoewel
ik deze benadering inderdaad wenselijk acht, ontbreekt hiervoor thans een
wettelijke grondslag. Bij afwezigheid van maatregelen die afwijken van de
hoofdregel is het niet aan de rechter om in afwijking van de geldende wettekst
een daarvan afwijkende toepassing te hanteren.727 Naar mijn mening staat het
standpunt van de wetgever dan ook op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. De wetgever geeft overigens ook niet aan onder welke omstandigheden dan sprake is van een samenwerkende groep. Ook is niet duidelijk
of sprake is van een dynamisch begrip, waarbij een samenwerkende groep van
kleur kan verschieten naar een niet-samenwerkende groep en vice versa. Voorts

723. In dezelfde zin Gooijer 2006, blz. 560.
724. Zuidgeest 2008, blz. 404. Mij is niet duidelijk hoe de aanbeveling van Zuidgeest ten aanzien van
deelbelangen zich verhoudt tot zijn eerste en tweede aanbeveling in onderdeel 12.9.5 waarin
betekenis wordt toegekend aan beleidsbepalende invloed en de aan aandelen verbonden stemrechten.
725. Engelen, Vording en Van Weeghel 2008, blz. 891, Gooijer 2006, blz. 560 hebben dezelfde aanbeveling gedaan.
726. MvA, Kamerstukken I 2011/12, 31 058 en 32 426, nr. C, blz. 6.
727. Vgl. HR 14 juni 2013, nr. 11/04538, BNB 2013/177 waarin de Hoge Raad niet bereid bleek compartimentering toe te passen bij afwezigheid van een wettelijke regeling.
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heeft de wetgever niet duidelijk aangegeven hoe het zit met de verdeling van
de bewijslast. De opmerking van de wetgever suggereert in ieder geval dat deze
berust bij de inspecteur. Het is naar mijn mening echter niet wenselijk dat
belastingplichtigen met een dergelijk standpunt geconfronteerd kunnen worden
indien een wettelijke basis daarvoor ontbreekt.
Gelet op het voorgaande is het naar mijn mening noodzakelijk dat een regeling
voor een samenwerkende groep belanghebbenden in de wet wordt opgenomen,
waarbij tevens de mogelijkheid zou moeten worden opgenomen om een verzoek
in te dienen bij de inspecteur die beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking
ten aanzien van de vraag of sprake is van een samenwerkende groep. Op grond
van een dergelijke regeling wordt het kwalificerende belang van de veronderstelde samenwerkende groep toegerekend aan de individuele groepsleden die
zelf geen kwalificerend belang houden. Indien een individueel lid van de groep
een belang houdt van bijvoorbeeld 20 procent in een lichaam, wordt het totale
belang van de groep toegerekend aan het individuele groepslid.728 Deze systematiek houdt in dat verbondenheid kan optreden in de volgende situaties:
– De belastingplichtige heeft een niet-kwalificerend belang in een lichaam en
de belastingplichtige maakt deel uit van een samenwerkende groep, waardoor
de belastingplichtige alsnog een kwalificerend belang in het lichaam heeft.
– Een lichaam heeft een niet-kwalificerend belang in de belastingplichtige en
het lichaam maakt deel uit van een samenwerkende groep, waardoor het
lichaam alsnog een kwalificerend belang in de belastingplichtige heeft.
– Een derde heeft een niet-kwalificerend belang in een lichaam en een kwalificerend belang in de belastingplichtige en deze derde maakt deel uit van een
samenwerkende groep die gezamenlijk een kwalificerend belang in eerstgenoemd lichaam heeft, waardoor de derde eveneens een kwalificerend belang
in dat lichaam heeft.
– Een derde heeft een kwalificerend belang in een lichaam en een niet-kwalificerend belang in de belastingplichtige en deze derde maakt deel uit van een
samenwerkende groep die gezamenlijk een kwalificerend belang in de
belastingplichtige heeft, waardoor de derde eveneens een kwalificerend belang
in de belastingplichtige heeft.
De aanwezigheid van een samenwerkende groep dient te blijken uit de feiten
en omstandigheden van het concrete geval In dit verband zou aangesloten
kunnen worden bij het begrip samenwerkende groep zoals opgenomen in de
voorgestelde mogelijke aanpassingen in de vennootschapsbelasting in 2009.729
Van een samenwerkende groep is dan sprake ingeval van ‘gezamenlijke zeggenschap’ met anderen. Met het begrip zeggenschap wordt bedoeld de macht om
het financiële en operationele beleid te bepalen en de zeggenschap dient zich
tevens te vertalen in een recht op voordelen en het lopen van risico.730 Als voorbeelden van zeggenschap worden genoemd de macht om de meerderheid van
de leden van de raad van bestuur of het equivalente bestuursorgaan te benoemen
728. Vgl. Engelen, Vording en Van Weeghel 2008, blz. 891.
729. Zie het voorgestelde art. 12c, tweede lid, tweede volzin Wet VPB 1969 in de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 14 juni 2009, Kamerstukken II 2008/09, 31 369, nr. 6, blz. 9.
730. Kamerstukken II 2008/09, 31 369, nr. 6, blz. 10-11
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of te ontslaan. Als een groep van aandeelhouders gezamenlijk deze macht heeft,
kan sprake zijn van gezamenlijke zeggenschap.731 De staatssecretaris noemt
als voorbeelden van samenwerkende groepen private equity structuren, joint
ventures en families. In dat laatste geval is het overigens niet ondenkbaar dat
bepaalde familieleden (veelal de ouders) slechts de zeggenschap bezitten, terwijl
het recht op de voordelen en het risico zich volledig bevindt bij andere familieleden (veelal de kinderen). In dat geval kan mijns inziens niet per definitie
gesproken worden van samenwerking tussen beide groepen van familieleden,
aangezien de familieleden met de zeggenschap alles kunnen bepalen.732
Het ligt voor de hand dat de aanwezigheid van een samenwerkende groep in
veel gevallen zal blijken uit schriftelijke bescheiden, dan wel feitelijke gedragingen van leden van de samenwerkende groep. Bij schriftelijke bescheiden
kan worden gedacht aan de statuten van een vennootschap waarin is bepaald
dat een bepaalde soort aandelen het recht geeft om de meerderheid van de
leden van de raad van bestuur of het equivalente bestuursorgaan te benoemen
of te ontslaan, aanwijzingen te geven aan de bestuurders, etc. Uit het aandeelhoudersregister kan men vervolgens afleiden welke aandeelhouders de
betreffende soort aandelen bezitten. Voorts kan bijvoorbeeld sprake zijn van
de aanwezigheid van een aandeelhoudersovereenkomst waarin afspraken zijn
gemaakt omtrent het nemen van investeringsbeslissingen, het uitbrengen van
stemmen ten aanzien van aspecten met betrekking tot het ontbinden van het
lichaam, aanstellen directie, afstand doen van de aandelen etc. Ook bepaalde
afspraken in een familiestatuut kunnen leiden tot de constatering dat sprake
is van een samenwerkende groep.733 Een ander voorbeeld betreft de situatie
waarin aandeelhouders in een lichaam zitting hebben in het bestuur van een
stichting die ook een deel van de aandelen in dat lichaam bezit. Ten slotte kan
ook de deelname aan de leiding door de groepsleden734 een aanwijzing vormen
voor de aanwezigheid van een samenwerkende groep. Een overeenkomst die
bijvoorbeeld slechts betrekking heeft op de goedkeuring van de jaarrekening
zou niet tot de aanwezigheid van een samenwerkende groep moeten leiden.
Een feitelijke gedraging die een aanwijzing kan vormen voor de aanwezigheid
van een samenwerkende groep betreft bijvoorbeeld de situatie waarin uit de
notulen van de aandeelhoudersvergaderingen blijkt dat aandeelhouders over
belangrijke beslissingen ten aanzien van het financiële en operationele beleid
structureel op één lijn zitten qua stemgedrag. Een ander voorbeeld van een
feitelijke gedraging die samenwerking zou kunnen impliceren is de situatie
waarin elke aandeelhouder onder min of meer vergelijkbare voorwaarden en
min of meer in verhouding tot het aandelenbelang een risicovolle lening verstrekt aan het lichaam waarin het belang wordt gehouden. Ervan uitgaande

731. Ervan uitgaande dat de zeggenschap zich tevens vertaalt in een recht op voordelen en het lopen
van risico.
732. Dat deze situatie wellicht in goed overleg is vormgegeven doet daar mijns inziens niet aan af.
Er is dan in feite afgesproken om geen samenwerkende groep te zijn.
733. In een situatie waarin de stemrechten zich volledig bij de ouders bevinden, zou er dan toch
sprake kunnen zijn van een samenwerkende groep.
734. Bijvoorbeeld indien de groepsleden zitting hebben in de directie van het lichaam.
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dat een zakelijk handelende aandeelhouder niet bereid zou zijn geweest alleen
een dergelijke lening te verstrekken, zou in een dergelijk geval sprake kunnen
zijn van samenwerking.
De bewijslast voor de stelling dat sprake is van een samenwerkende groep dient
naar mijn mening te liggen bij de partij die het standpunt inneemt (“wie stelt,
bewijst”). Dit kan de inspecteur zijn, die bijvoorbeeld de aftrek van rente die is
verschuldigd aan een niet-verbonden lichaam alsnog wil weigeren vanwege de
aanwezigheid van een samenwerkende groep waartoe de crediteur behoort. De
belastingplichtige zal in dat geval de relevante informatie waarover hij beschikt,
bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst, desgevraagd moeten overleggen
aan de inspecteur. Ook de belastingplichtige zou zich in voorkomende gevallen
op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een samenwerkende groep,
bijvoorbeeld omdat hij een beroep wil doen op de meetrekregeling van art. 13,
vijfde lid Wet VPB 1969. In dat geval zal de bewijslast dat sprake is van een
samenwerkende groep rusten op de belastinplichtige.735
De toets of sprake is van een samenwerkende groep dient naar mijn mening een
dynamische toets te zijn. Wijzigingen in de samenwerking tussen de houders
van een belang, maar ook wijzigingen van de samenstelling van de groep kunnen
ertoe leiden dat de status als samenwerkende groep een wijziging ondergaat.
Dit dient ook te worden onderkend bij het afgeven van een voor bezwaar vatbare
beschikking.
Ik realiseer me terdege dat de term ‘samenwerkende groep’ in beginsel als een
open norm kan worden gekarakteriseerd. Zuidgeest736 wijst er in dit verband op
dat in de praktijk discussie kan ontstaan over de vraag of sprake is van een
samenwerkende groep. Dit is zeker mogelijk, zodat het hanteren van deze term
in zoverre niet per definitie leidt tot meer rechtszekerheid. Vanuit taalkundig
opzicht zie ik echter geen duidelijk voordeel van het hanteren van de term
‘beleidsbepalende invloed’, zoals Zuidgeest voorstaat. Ook die term is een open
norm die eveneens zal leiden tot discussies in de praktijk. Naar mijn mening
leidt het opnemen van de term ‘samenwerkende groep’ in de wetgeving per
saldo overigens wel tot een vergroting van de rechtszekerheid van het begrip
belang ten opzichte van de huidige situatie. Een wettelijke vastlegging van deze
term er namelijk toe dat belastingplichtigen in ieder geval meer duidelijkheid
krijgen over de invulling van het begrip belang, niet alleen over de mogelijkheid
dat dit standpunt kan worden ingenomen, maar ook over de mogelijkheid dat
dit standpunt in een concreet geval door de rechter zou kunnen worden bevestigd.
In dit kader is het van belang dat het voorstel niet behelst dat de ene vage norm
(‘belang’) wordt vervangen door de andere vage norm (‘samenwerkende groep’).
Het begrip belang blijft immers gewoon gehandhaafd, maar wordt geflankeerd
door een kader van richtlijnen waarmee de praktijk en de rechterlijke macht
mijns inziens beter uit de voeten kunnen bij de nadere invulling van het begrip
735. Deze wijze van bewijslastverdeling past naar mijn mening bij het uitgangspunt dat bij belastingverhogende aspecten de bewijslast bij de inspecteur ligt en bij feiten die leiden tot een vermindering
van de belastingschuld de bewijslast op de belastingplichtige rust. Vgl. Feteris 2007, blz. 306.
736. Zuidgeest 2008, blz. 218.
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belang. De term ‘samenwerkende groep’ vormt een van de elementen van dit
kader. In het kader van de rechtszekerheid is uiteraard wel van belang dat ook
ten aanzien van de invulling van de term ‘samenwerkende groep’ zoveel
mogelijk duidelijke kaders en richtlijnen worden gegeven.737 Dergelijke kaders
en richtlijnen maken de rechtsonzekerheid van term ‘samenwerkende groep’
naar mijn mening acceptabeler dan de huidige rechtsonzekerheid die met het
begrip belang gepaard gaat.
8.3.4.4 Van ‘een derde gedeelte’ naar ‘meer dan 50 procent’
Het cijfermatige criterium dient te worden verhoogd van een derde gedeelte
naar meer dan 50 procent.738 Een dergelijke aanpassing is naar mijn mening
gerechtvaardigd aangezien verbondenheid in de meeste gevallen relevant is
ingeval van verondersteld oneigenlijk gebruik van wettelijke bepalingen.
Oneigenlijk gebruik zal zich in de regel slechts in geval van een meerderheidsbelang voordoen. Zowel Gooijer739 als Marres740 wijzen er mijns inziens terecht
op dat een aandeelhouder met een een belang van een derde gedeelte niet altijd
in staat zal zijn c.q. het motief zal hebben om bij andere aandeelhouders
medewerking af te dwingen aan het behalen van een fiscaal voordeel. Derhalve
ben ik van mening dat het verbondenheidsbegrip met deze aanbeveling meer
in lijn wordt gebracht met het proportionaliteitsvereiste. Er zal minder snel
sprake zijn van situaties die gelet op de doelstellingen van de wetgever ten
onrechte leiden tot een ongewenste toepassing van een wettelijke regeling.
Bovendien wordt met deze aanbeveling vrijwel niet getornd aan de doelstelling
van de wetgever om uitholling van de belastingheffing tegen te gaan door
onbedoeld gebruik van regelingen.741 Bovendien wordt het minder aantrekkelijk
om verbondenheid te ontlopen door het plaatsen van een klein belang bij een
onafhankelijke derde. Het onderstaande voorbeeld waarin het ontgaan van de
huidige regelgeving en de door mij voorgestelde regelgeving worden vergeleken
kan dit illustreren:
Voorbeeld
X bv heeft drie aandeelhouders, A, B en C. Alle aandeelhouders hebben
een belang van exact een derde gedeelte. Dit geldt zowel voor de
financiële rechten als de zeggenschapsrechten. Om verbondenheid te
ontlopen draagt iedere aandeelhouder een klein belang over aan D
met wie zij niet verbonden zijn, zodanig dat D één procent van de
financiële en de zeggenschapsrechten in X bv heeft. Laten we aannemen dat het financiële belang dat de aandeelhouders hebben afgestaan
verwaarloosbaar klein is indien het wordt afgezet tegen het belasting-

737. Zie ook paragraaf 2.3.6.4 waarin ik aangeef dat bij een open norm een flankerend kader van
richtlijnen en principes kan bijdragen tot een acceptabel niveau van rechtszekerheid.
738. Vgl. Engelen, Vording en Van Weeghel 2008, blz. 891 en Gooijer 2006, blz. 560 die eenzelfde
benadering voorstaan. Anders Zuidgeest 2008, blz. 202 die de voorkeur geeft aan een grens van
een derde gedeelte.
739. Gooijer 2006, blz. 560. Zie met name het voorbeeld in onderdeel 2.2.1.
740. Marres 2008, blz. 201.
741. Overigens kent de Wet VPB 1969 met art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969 inmiddels twee wettelijke
bepalingen waarin het onderscheid tussen rente verschuldigd aan verbonden lichamen of aan
derden überhaupt niet langer relevant is.
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voordeel voor X bv als gevolg van het niet verbonden zijn (bijvoorbeeld
in de vorm van een substantieel bedrag aan renteaftrek). Gesteld kan
worden dat de oorspronkelijke aandeelhouders zich qua zeggenschap
niet in een slechtere positie dan voorheen bevinden. Voor het hebben
van de doorslaggevende zeggenschap zijn nog steeds ten minste twee
van de drie oorspronkelijke aandeelhouders vereist. De positie van D
brengt daar geen verandering in, aangezien D in materiële zin vrijwel
geen invloed heeft. Het heeft voor een aandeelhouder geen enkele zin
om gebruik te maken van de zeggenschap van D, aangezien de andere
twee aandeelhouders altijd meer zeggenschap hebben.
Indien echter sprake zou van verbondenheid bij een belang van meer
dan 50 procent dan zou het plaatsen van een klein belang bij een derde
(D) als volgt uitwerken:
Stel X bv heeft twee aandeelhouders, A en B. A heeft een belang van 51
procent en B een belang van 49 procent. Dit geldt zowel voor de financiële rechten als de zeggenschapsrechten. Indien A in deze situatie
verbondenheid wenst te ontlopen door het overdragen van een klein
belang aan D zodanig dat D één procent van de financiële en de zeggenschapsrechten in X bv heeft, dan geeft A daarmee de doorslaggevende
zeggenschap op. Anders dan in de hiervoor beschreven situatie bevindt
A zich qua zeggenschap niet meer in een vergelijkbare positie als
voorheen.
Hoewel zowel in absolute als relatieve zin in beide situaties een belang van
slechts één procent bij een derde (in het voorbeeld: D) komt te berusten, is het
in de tweede situatie veel minder aantrekkelijk om vanwege fiscale redenen
verbondenheid te ontlopen. In combinatie met de aanbeveling voor een
samenwerkende groep van lichamen kan bovendien worden voorkomen dat een
klein zeggenschapsbelang bij een stroman wordt geplaatst. Het door mij voorgestelde criterium komt de uitvoerbaarheid derhalve ten goede.
Zoals ik hiervoor in paragraaf 8.3.3.3 al heb aangegeven, zie ik anders dan Zuidgeest geen aanleiding om in kwantitatieve zin een onderscheid aan te brengen
tussen het verbondenheidsbegrip in faciliteiten en het verbondenheidsbegrip
in antiontgaansbepalingen.
8.3.4.5 Beoordeling aan de hand van het toetsingskader
De door mij voorgestelde nadere aanpassingen van het verbondenheidsbegrip
leiden op de eerste plaats tot een vergroting van de rechtszekerheid ten aanzien
van dit begrip. Er wordt explicieter aangegeven welke rechten kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang en in welke verhouding deze rechten tot
elkaar moeten staan. De grotere rechtszekerheid wordt voorts bereikt door
expliciet aan te geven dat beslissende invloed wordt toegekend aan de omvang
van de zeggenschapsrechten. Dit biedt meer duidelijkheid dan de huidige
benadering waarin de wetgever aangeeft dat zowel de zeggenschap als het
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financiele belang relevant kunnen zijn,742 terwijl volstrekt niet duidelijk is in
welke mate en hoe deze elementen zich tot elkaar verhouden. Ook de herinvoering van de samenwerkende groep leidt tot een grotere mate van rechtszekerheid voor belastingplichtigen, mits dit gepaard gaat met een toelichting op
de invulling van dit begrip. Thans ontbreekt immers een wettelijke basis voor
het hanteren van een samenwerkende groep-benadering terwijl de wetgever
wel heeft aangegeven dat dit standpunt in de praktijk kan worden ingenomen.
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om zekerheid vooraf te vragen.
Voorts wordt met mijn voorstel bereikt dat de uitvoerbaarheid van het verbondenheidsbegrip wordt vergroot. Door beslissende invloed toe te kennen aan de
zeggenschap, hebben de belastingdienst en belastingplichtigen duidelijker voor
ogen wat de wetgever wenst en bedoelt met het begrip belang. Deze vergroting
van de uitvoerbaarheid wordt tevens bereikt door het hanteren van het nieuwe
cijfermatige criterium.743
Ten aanzien van het doeltreffendheidsvereiste geldt eveneens dat dit gediend
is met mijn voorstel. De doelstelling van de wetgever is namelijk om uitholling
van de belastingheffing tegen te gaan door onbedoeld gebruik van regelingen.744
De vergroting van de doeltreffendheid wordt met name bereikt door de herinvoering van de samenwerkende groep. Wettelijke regelingen waarin het verbondenheidsbegrip is opgenomen, kunnen daarmee alsnog leiden tot verwezenlijking van de doelstellingen die de wetgever voor ogen had met de betreffende bepaling. Daarnaast kan erop worden gewezen dat de wetgever situaties
op het oog heeft waarbij sprake is van een langdurige samenwerking, waarbij
de zeggenschap in het lichaam van belang is.745 Door aan te sluiten bij de zeggenschap en de verhoging van de ondergrens wordt deze doelstelling in betere
mate bereikt dan thans het geval is.
Ten slotte leidt mijn voorstel ertoe dat het begrip belang en de regelingen
waarin het wordt gebruikt naar mijn mening proportioneler worden dan thans
het geval is. Een deel van de ongewenste overinclusiviteit die gepaard gaat met
de huidige invulling van het begrip belang wordt hiermee immers vermeden.
Dit wordt bereikt door aansluiting te zoeken bij de daadwerkelijke zeggenschapsrechten en financiële rechten. Zo is er niet langer sprake van een kwalificerend belang indien de zeggenschap ontbreekt746 of indien men een soort
aandelen bezit die slechts een beperkt recht op het vermogen en de winst

742. Zie o.a. NnavV, Kamerstukken II 2010/11, 32 426, nr. 7, blz. 9-10.
743. Uitgaande van een communicerende-vatenbenadering is er slechts één rechtssubject dat via een
rechtstreekse relatie een kwalificerend belang kan hebben in een ander rechtssubject (behoudens
ingeval van een samenwerkende groep). Daarmee is er ook maar één ‘keten’ van rechtssubjecten
die via een indirecte relatie een kwalificerend belang in een ander rechtssubject kunnen hebben.
Thans zijn er potentieel drie rechtssubjecten die via een rechtstreekse relatie (en dus ook drie
ketens van rechtssubjecten) een kwalificerend belang kunnen hebben in een ander rechtssubject.
744. Overigens kent de Wet VPB 1969 met art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969 inmiddels twee wettelijke
bepalingen waarin het onderscheid tussen rente verschuldigd aan verbonden lichamen of aan
derden überhaupt niet langer relevant is.
745. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 27 030, nr. 3, blz. 17.
746. Zoals het geval was in HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156.
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geven.747 Bezien vanuit de concerngedachte is dit een proportionelere benadering
die meer in lijn is met de doelstelling van de wetgever om ongewenste renteaftrek
in concernsituaties tegen te gaan, kortom als sprake is van meerdere handen op
één buik.
8.3.5

Voorstel voor een nieuwe omschrijving van het
verbondenheidsbegrip

Zoals in paragraaf 8.3.2 al aangegeven zou het mijn voorkeur hebben om het
verbondenheidsbegrip op te nemen in de AWR 1959, bijvoorbeeld in een nieuw
op te nemen art. 2a. Daarnaast stel ik voor om het begrip belang nader te
omschrijven, waarbij meer recht wordt gedaan aan de criteria in het toetsingskader. De hiervoor in paragraaf 8.3.4 geschetste lijnen waarlangs het verbondenheidsbegrip zou moeten worden aangepast leiden dan tot de volgende wettelijke
omschrijving van het verbondenheidsbegrip:
Artikel 2a
Lid 1
De belastingwet verstaat onder een met een belastingplichtige verbonden lichaam:
a. een lichaam waarin een belastingplichtige voor meer dan 50 procent
belang heeft;
b. een lichaam dat voor meer dan 50 procent belang heeft in een
belastingplichtige;
c. een lichaam waarin een derde voor meer dan 50 procent belang
heeft, terwijl deze derde tevens voor meer dan 50 procent belang
heeft in een belastingplichtige, waarbij een belang dat wordt
gehouden door de partner of een minderjarig kind van een natuurlijk
persoon aan die persoon wordt toegerekend, waarbij onder een kind
mede wordt verstaan een kind van een partner alsmede een pleegkind;
d. een lichaam dat met een belastingplichtige deel uitmaakt van een
fiscale eenheid als bedoeld in de artikelen 15 en 15a van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969.
Lid 2
Als een met een belastingplichtige verbonden natuurlijk persoon wordt
aangemerkt een natuurlijk persoon die al dan niet tezamen met zijn
partner en zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, voor meer dan
50 procent belang heeft in een belastingplichtige, alsmede de partner
van deze persoon en een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van deze
persoon. Een pleegkind, een partner van een pleegkind en een pleegouder worden daarbij gelijkgesteld met bloed- of aanverwanten.

747. Zoals het geval was in Rechtbank Haarlem 7 februari 2008, nr. 07/4201, V-N 2008/34.16.
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Lid 3
Bij het bepalen van de omvang van een belang als bedoeld in het eerste
en tweede lid, wordt een belang slechts meegeteld indien en voor
zover het belang de zeggenschap vertegenwoordigt en indien sprake
is van een recht op het vermogen en de winst. Ingeval van een belang
in een lichaam zonder een in aandelen verdeeld kapitaal, wordt een
belang in ieder geval meegeteld indien en voorzover het belang de
zeggenschap vertegenwoordigt.
Lid 4
In afwijking van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid
wordt het belang van een samenwerkende groep van lichamen en/of
natuurlijke personen voor de toepassing van het eerste en het tweede
lid toegerekend aan die lichamen en natuurlijke personen. De belastingplichtige die zekerheid wenst over het antwoord op de vraag of
sprake is van een samenwerkende groep als bedoeld in de vorige volzin, kan een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor
bezwaar vatbare beschikking beslist.748
Lid 5
Indien een belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid
als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt voor de toepassing van die wet een met die
belastingplichtige verbonden lichaam tevens aangemerkt als een met
de andere van die fiscale eenheid deel uitmakende belastingplichtigen
verbonden lichaam.
De formulering van de definitie die in het eerste, tweede en vijfde lid is opgenomen, is ontleend aan de formulering van het huidige art. 10a, vierde en zesde
lid Wet VPB 1969. Zoals ik hiervoor heb aangegeven is de grens gesteld bij een
belang van meer dan 50 procent. In het derde lid is expliciet bepaald dat bij
het bepalen van de omvang van een belang in een lichaam met een in aandelen
verdeeld kapitaal alleen sprake is van een belang indien en voor zover het
belang de zeggenschap vertegenwoordigt. Daarnaast is aangegeven dat sprake
moet zijn van een recht op het vermogen en de winst. Indien een lichaam bijvoorbeeld 60 procent van de zeggenschap heeft in een belastingplichtige en
daarnaast gerechtigd is tot het vermogen en de winst van de belastingplichtige,
is sprake van een kwalificerend belang, ook indien het lichaam niet voor meer
dan 50 procent is gerechtigd tot het vermogen en de winst van de belastingplichtige. De omvang van het belang is in dat geval 60 procent. Dit brengt met
zich mee dat de omvang van het resterende belang nooit meer dan 40 procent
kan zijn, ook indien dat resterende belang recht geeft op meer dan 40 procent
van het vermogen en de winst van de belastingplichtige. Voorts wordt met deze
bepaling bereikt dat een belang niet wordt meegeteld indien geen sprake is
van een recht op het vermogen en de winst, bijvoorbeeld in geval van
winstrechtloze aandelen.

748. Deze wettekst is ook voorgesteld door Engelen, Vording en Van Weeghel 2008, blz. 891.
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In het vierde lid is bepaald dat in geval van een samenwerkende groep, het belang
van de groep wordt toegerekend aan de lichamen en/of natuurlijke personen
die deel uitmaken van de groep. Zoals aangegeven in paragraaf 8.3.4.3 hievoor,
dient te beoordeling of sprake is van een samenwerkende groep plaats te vinden
op basis van de relevante feiten en omstandigheden. Ter toelichting op deze
bepaling kunnen de door mij gegeven voorbeelden in voornoemde paragraaf
dienen.
In aanvulling op het voorgaande merk ik het volgende op. Op de eerste plaats
kwalificeert het begrip belang met dit voorstel nog steeds als een open norm.
De norm wordt echter geflankeerd door een kader van richtlijnen die bovendien
wettelijk zijn vastgelegd. Er is immers sprake van een duidelijke omschrijving
van de rechten die kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang en
bovendien is duidelijk in welke verhouding deze rechten tot elkaar moeten
staan. Dit doet naar mijn mening echter geen afbreuk aan de openheid van de
norm. Er is immers geen sprake van een limitatieve opsomming van rechtsfiguren, zodat de belastingdienst in een concreet geval voldoende ruimte heeft om
te stellen dat sprake is van verbondenheid. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven leidt mijn voorstel tot een verbetering van de rechtszekerheid, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en proportionaliteit.
8.3.6

Tussenconclusie

Om de geschiktheid van het begrip belang te vergroten is mijn belangrijkste
aanbeveling om een wettelijke omschrijving van het begrip belang in te voeren
die bepaalt dat sprake is van een belang indien men een of meer van de volgende
rechten bezit:
– het recht om de zeggenschap uit te oefenen;
– deelname in het kapitaal c.q. gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo;
– aanspraak op de winst.
Voor het verbondenheidsbegrip dient – in geval van lichamen met een in aandelen verdeeld kapitaal – sprake te zijn van het cumulatieve bezit van deze rechten.
Het zelfstandige begrip belang blijft een normspecifiek begrip waarvan de
invulling steeds afhangt van de specifieke wettelijke regeling die aan de orde is.
In aanvulling op de voorgaande aanbeveling kan de geschiktheid van het verbondenheidsbegrip naar mijn mening verder worden vergroot door het omvangscriterium aan te passen Bijkomend voordeel is dat mijn alternatief ertoe leidt dat
het minder aantrekkelijk wordt om verbondenheid te ontlopen door een klein
deel van het financiële belang en de zeggenschap bij een onafhankelijke derde
te plaatsen. Met de door mij voorgestelde wettelijke omschrijving van het verbondenheidsbegrip zal minder snel sprake zijn van verbondenheid en bovendien
worden de gevolgen van het arrest HR 8 april 2011, nr. 10/00651, BNB 2011/156
ongedaan gemaakt. Deze consequenties kunnen naar mijn mening gerechtvaardigd worden aangezien de nieuwe omschrijving leidt tot een open norm die
meer rechtszekerheid biedt dan de huidige norm. In dat verband is er ook sprake
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van een vergroting van de uitvoerbaarheid. Bovendien wordt de doeltreffendheid
vergroot en wordt het verbondenheidsbegrip proportioneler.
8.4

EINDCONCLUSIES

8.4.1

Inleiding

In dit onderzoek heb ik mij gericht op de vraag in hoeverre het begrip belang
in de Nederlandse belastingwetgeving een geschikte norm is om in het concrete
geval een relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen, gelet op
de functies van de wettelijke bepalingen waarin het begrip belang voorkomt.
Hiertoe heb ik de kwaliteit van het begrip belang beoordeeld aan de hand van
een toetsingskader waarin de volgende criteria zijn opgenomen:
1. rechtszekerheid;
2. uitvoerbaarheid;
3. doeltreffendheid;
4. proportionaliteit.
Ten behoeve van de toetsing aan de criteria rechtszekerheid en uitvoerbaarheid
zijn in dit onderzoek de volgende vragen beantwoord:
– In hoeverre is duidelijk welke rechtsverhoudingen kunnen leiden tot de
aanwezigheid van een belang in een concreet geval?
– In hoeverre is het duidelijk hoe de omvang van een belang in een concreet
geval moet worden bepaald?
– Welke invloed heeft de rechtspraak op de invulling van het begrip belang?
De beantwoording van deze drie onderzoeksvragen heeft plaatsgevonden door
middel van een positiefrechtelijk onderzoek van de relevante wetteksten, de
totstandkomingsgeschiedenis en doel en strekking van de regelingen waarin
het begrip belang wordt gebruikt en de rechtspraak waarin het begrip belang
is ingevuld door de rechter. Hiertoe is van alle bekende rechtsverhoudingen
die mogelijk kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang, onderzocht
of zij in het concrete geval ook daadwerkelijk leiden tot de aanwezigheid van
een belang.
In het kader van het criterium van doeltreffendheid is de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
– Welke doelstellingen had de wetgever voor ogen met het gebruik van de
term ‘belang’ en in hoeverre zijn deze doelstellingen bereikt?
Deze vraag is beantwoord, door een positiefrechtelijk onderzoek waarin de
wetsgeschiedenis, de literatuur en de rechtspraak centraal staan.
De proportionaliteit van het begrip belang is getoetst door een antwoord te
geven op de volgende vraag:
– Leidt het gebruik van het begrip belang in concrete situaties tot overkill of
underkill?
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In dit verband heb ik aangeven welke rechtsverhoudingen, gelet op de doelstellingen van de wetgever, ten onrechte wel of niet als een kwalificerend belang
aangemerkt kunnen worden.
Ten slotte heb ik waar nodig alternatieven voorgesteld voor de huidige invulling
van het begrip belang die recht doen aan de doelstellingen van de wetgever en
tegelijkertijd de kwaliteit van het begrip belang vergroten.
8.4.2

Conclusie aanmerkelijk belang

Op basis van een grammaticale en wetssystematische interpretatie en de fiscale
rechtspraak zijn alle rechtsverhoudingen die kunnen leiden tot de aanwezigheid
van een belang in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling bekend. Het betreft
de volgende rechtsverhoudingen:
a. aandelen in vennootschappen met rechtspersoonlijkheid;
b. aandelen in een vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
c. winstbewijzen;
d. bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening;
e. lidmaatschapsrechten in een coöperatie;
f. economische eigendom;
g. genotsrechten;
h. rechten om bestaande aandelen te verwerven;
i. rechten om nieuwe aandelen te verwerven.
Het begrip belang als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang dient overal
hetzelfde te worden ingevuld en biedt derhalve een grote mate van duidelijkheid
hetgeen de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid bevordert. De wetgever heeft
overigens wel verzuimd duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van
winstrechtloze aandelen.
Op grond van een grammaticale en wetssystematische interpretatie alsmede op
basis van de rechtspraak is tevens duidelijk hoe de omvang van een belang moet
worden bepaald indien sprake is van een of meer kwalificerende rechtsverhoudingen.
De rechtspraak waarin aan bepaalde rechtsverhoudingen een kwalificatie is
gegeven, oefent slechts een beperkte invloed uit op het begrip belang als
onderdeel van het aanmerkelijkbelangbegrip. Alleen het in de rechtspraak ontwikkelde concept van de economische eigendom is van invloed geweest op de
invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip.
Het aanmerkelijkbelangbegrip is duidelijk omschreven in de fiscale wetgeving,
zij het dat de wetgever ten aanzien van een deelname in een open cv en
winstrechtloze aandelen meer duidelijkheid had mogen scheppen. Desalniettemin
voldoet het begrip belang naar mijn mening aan het vereiste van uitvoerbaarheid.
Ten aanzien van het gebruik en de invulling van het begrip belang is de doelstelling van de wetgever om een formeel criterium te hanteren waarmee vooraf
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duidelijkheid wordt gecreëerd. Deze doelstelling is ten aanzien van de rechtsverhoudingen die tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden volledig
bereikt.
Bezien vanuit de doelstelling van de wetgever met het gebruik en de invulling
van het begrip belang in de aanmerkelijkbelangregeling – het hanteren van
een formeel criterium – is het begrip belang proportioneel te noemen. Er is in
beginsel geen sprake van vermijdbare en onwenselijke overinclusiviteit. Gelet
op de centrale vraagstelling is het begrip belang in dat opzicht een derhalve
een geschikt begrip gebleken om in de aanmerkelijkbelangregeling een relatie
tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Indien we echter kijken
naar de hoofddoelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling om de houder
van een aanmerkelijk belang gelijksoortig te behandelen als een ondernemer,
is de invulling van het aanmerkelijkbelangbegrip te ruim. Dit vindt zijn oorzaak
in de relatief lage ondergrens van vijf procent en het feit dat ook rechten om
aandelen te verwerven en bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor
gemene rekening kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Het
hanteren van het aanmerkelijkbelangbegrip als voorwaarde voor de toepassing
van een wettelijke bepaling leidt vanwege de lage ondergrens ook tot overkill
in art. 12a Wet LB 1964 en art. 3.30a Wet IB 2001. Bezien vanuit de hoofddoelstelling van de aanmerkelijkbelangregeling is derhalve slechts ten dele voldaan
aan het vereiste van proportionaliteit.
8.4.3

Conclusie belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip

Het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip dient in alle
tijdvakbelastingen waarin het voorkomt op dezelfde wijze te worden ingevuld.
Er is derhalve geen sprake van een normspecifiek begrip. Alleen in het kader
van de overdrachtsbelasting geldt een enigszins afwijkende invulling aangezien
aan het zeggenschapselement minder gewicht dient te worden toegekend.
Van de volgende rechtsverhoudingen kan op basis van een wetshistorische
interpretatie en op basis van de rechtspraak worden geconcludeerd dat deze
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in de zin van het verbondenheidsbegrip:
a. aandelen in lichamen met rechtspersoonlijkheid;
b. aandelen in lichamen zonder rechtspersoonlijkheid;
c. bewijzen van deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening;
d. lidmaatschapsrechten in een coöperatie of een vereniging;
e. economische eigendom;
f. leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt;
g. rechtsverhoudingen die zeggenschap vertegenwoordigen in lichamen zonder
een in aandeel verdeeld kapitaal, zoals stichtingen en verenigingen.
Ten aanzien van andere rechtsverhoudingen, zoals deelbelangen of leningen,
kan niet worden vastgesteld of deze leiden tot de aanwezigheid van een belang,
zodat op dat gebied sprake is van onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid werkt
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mijns inziens op een onevenredige wijze uit in het nadeel van belastingplichtigen
De gebrekkige wijze waarop in kwalitatief opzicht invulling is gegeven aan het
begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip bevordert geenszins
de rechtszekerheid. Daarnaast is het op basis van zowel een grammaticale en
wetssystematische interpretatie als de fiscale rechtspraak niet zonder meer
duidelijk hoe de omvang van een belang moet worden bepaald. Wel duidelijk
is dat ingeval van aandelen het ontbreken van zeggenschapsrechten niet relevant
is bij het bepalen van de omvang van een belang, indien het financiële belang
ten minste een derde gedeelte bedraagt. De rechtspraak waarin aan bepaalde
rechtsverhoudingen een kwalificatie is gegeven, is voor een deel van invloed op
het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip, getuige het feit
dat leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt kunnen leiden
tot de aanwezigheid van een belang. Hoe groot deze invloed is kan echter ook
niet met zekerheid worden vastgesteld.
De uitvoerbaarheid van de regelingen waarin het begrip belang is opgenomen,
is onvoldoende voor zover men in een concreet geval moet vaststellen of sprake
is van verbondenheid. Zowel de belastingdienst als belastingplichtigen worden
met een gebrekkige uitvoerbaarheid geconfronteerd. Grondige bestudering van
de toelichting op het verbondenheidsbegrip is immers noodzakelijk om de
invulling van dit begrip te kunnen achterhalen. Deze toelichting is bovendien
op verschillende plaatsen te vinden en in sommige gevallen betreft het de toelichting op wettelijke regelingen die inmiddels vervallen zijn. Deze ontoegankelijkheid komt de uitvoerbaarheid niet ten goede.
Gelet op de doelstellingen van de wetgever met het begrip belang als onderdeel
van het verbondenheidsbegrip lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het begrip
belang tot op zekere hoogte wel doeltreffend is, in ieder geval voor wat betreft
de wens om een materiële benadering te kunnen hanteren. De bewuste keuze
voor een open norm zal immers in veel gevallen de mogelijkheid bieden om
deze materiële benadering te volgen. Hierdoor kunnen andere lichamen dan
vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal onder het verbondenheidsbegrip vallen. Dit is met name van belang voor de bepalingen waarin het
verbondenheidsbegrip een antimisbruikkarakter heeft. Voorkomen moet immers
worden dat de bestrijding van misbruik niet effectief is doordat verbondenheid
op eenvoudige wijze kan worden ontlopen. Voor wat betreft het bepalen van de
omvang van een door aandelen vertegenwoordigd belang dient naar mijn mening
een kanttekening te worden geplaatst bij de doeltreffendheid. Het is inderdaad
zo dat het gebruik van een open norm de ruimte biedt om de omvang op materiële wijze te bepalen aan de hand van de relatieve zeggenschap en het relatieve
financiële belang. Richtlijnen om de exacte omvang in een concreet geval te
bepalen ontbreken echter, zodat ook de doeltreffendheid in de praktische uitwerking aanzienlijk minder is.
De doelstelling van de wetgever om de invulling van het begrip belang over te
laten aan de praktijk en de rechtspraak, is (nog) niet bereikt, gelet op het beperkt
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aantal rechterlijke uitspraken en de voortdurende onzekerheid ten aanzien
van het verbondenheidsbegrip.
Het verbondenheidsbegrip is niet proportioneel. Gelet op de concerngedachte
die ten grondslag ligt aan het verbondenheidsbegrip en de ratio van de wettelijke bepalingen waarin het verbondenheidsbegrip voorkomt, is het naar mijn
mening ten onrechte dat bij het ontbreken van zeggenschap toch sprake kan
zijn van een kwalificerend belang. Rechtsverhoudingen die niet gepaard gaan
met zeggenschap die men al dan niet tezamen met verbonden lichamen of
verbonden natuurlijke personen bezit, zouden niet moeten leiden tot de aanwezigheid van een belang. Daarnaast is sprake van overkill in de uitvoeringssfeer. Het gebruik van het begrip belang, zonder het geven van een concrete
omschrijving of concrete richtlijnen leidt tot overkill. Deze overkill manifesteert
zich in de mogelijkheid dat een rechtsverhouding als kwalificerend belang
wordt aangemerkt in situaties waarin dit onwenselijk is en vermijdbaar is. Te
denken valt aan rechtsverhoudingen die volgens de wetgever tot de aanwezigheid van een belang kunnen leiden zonder dat sprake is van zeggenschap.
Daarnaast is het niet wenselijk dat de fiscus een dermate grote vrijheid heeft
om het begrip belang in het nadeel van belastingplichtigen uit te leggen, dat
belastingplichtigen zich gedwongen zien zich tot de rechter te wenden om
duidelijkheid te krijgen en deze niet altijd krijgen. Zoals hiervoor al aangegeven
is het aantal rechterlijke uitspraken tot op heden echter beperkt, zodat het
vermoeden gerechtvaardigd is dat belastingplichtigen zich in de praktijk in
veel gevallen – al dan niet knarsentandend – bij de onzekerheid omtrent het
belang neerleggen. In zoverre voldoet het begrip belang als onderdeel van het
verbondenheidsbegrip niet aan het proportionaliteitsvereiste.
8.4.4

Conclusie zelfstandige begrip belang

Het zelfstandige begrip belang is opgenomen in 23 wetsartikelen, in sommige
gevallen op meerdere plaatsen binnen hetzelfde wetsartikel. Voor vier van deze
wetsartikelen geldt dat het niet kenbaar is hoe het begrip belang moet worden
ingevuld. Op basis van de ratio van deze regelingen is de veronderstelling
gerechtvaardigd dat aandelen en daarmee vergelijkbare rechtsfiguren in
lichamen die onderworpen kunnen zijn aan vennootschapsbelasting, kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang. Of andere rechtsverhoudingen ook
onder het begrip belang kunnen worden geschaard is niet duidelijk. Voor vijftien
wetsartikelen geldt dat aan de hand van een grammaticale, wetssystematische,
dan wel wetshistorische interpretatie een aantal rechtsverhoudingen die kunnen
leiden tot de aanwezigheid van een belang in kaart kunnen worden gebracht.
Het is echter niet mogelijk om van alle rechtsverhoudingen vast te stellen
welke al dan niet kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang in een
concreet geval. Op basis van de ratio van de betreffende bepalingen kunnen
slechts veronderstellingen worden gedaan. Het moeten maken van veronderstellingen impliceert dat ten aanzien van de invulling van het zelfstandige
begrip belang sprake is van onzekerheid.
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Het zelfstandige begrip belang is een normspecifiek begrip. Het hangt af van de
wettelijke bepaling die in een concreet geval aan de orde is, welke rechtsfiguren
kunnen leiden tot de aanwezigheid van een belang. Ook bij het maken van de
noodzakelijke veronderstellingen geldt dat de gehanteerde norm afhankelijk is
van de ratio van de wettelijke regeling.
De onzekerheid ten aanzien van de invulling van het begrip belang brengt
automatisch met zich mee dat het ten aanzien van de wettelijke bepalingen
waarin een cijfermatig criterium is opgenomen, niet in alle gevallen duidelijk
is hoe de omvang van een belang moet worden bepaald. In het kader van het
zelfstandige begrip belang moet in vijf van de 23 onderzochte wetsartikelen
rekening worden gehouden met de individuele bijdragen van de houders van
een belang om vast te stellen wat de omvang is van het belang. In de overige
wetsartikelen is de omvang van het belang geobjectiveerd, dan wel is de omvang
van het belang niet relevant omdat een cijfermatig criterium ontbreekt.
De rechtspraak waarin aan bepaalde rechtsverhoudingen een kwalificatie is
gegeven, is voor een deel van invloed op het zelfstandige begrip belang. Dit volgt
onder meer uit het feit dat de economische eigendom voor de toepassing van
alle wettelijke bepalingen kan leiden tot de aanwezigheid van een belang. Voor
leningen die fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt geldt dat deze voor
de toepassing van een aantal wettelijke bepalingen eveneens kunnen leiden tot
de aanwezigheid van een belang. Hoe groot de invloed van deze rechtspraak is
kan echter niet worden vastgesteld.
Het zelfstandige begrip belang leidt in elf gevallen tot onvoldoende rechtszekerheid. In nog eens drie gevallen is weliswaar sprake van een bepaalde mate van
rechtszekerheid, maar zou deze verder kunnen worden vergroot. De constatering
dat het zelfstandige begrip belang een normspecifiek begrip is, brengt bovendien
met zich dat van consistentie geen sprake is, uitgaande van het principe van de
duidelijke terminologie inhoudende dat dezelfde term overal hetzelfde moet
worden ingevuld. Enkele rechtsverhoudingen kunnen namelijk alleen in zeer
specifieke situaties leiden tot de aanwezigheid van een belang. De onduidelijkheid
van het begrip belang werkt mijns inziens op een onevenredige wijze uit in het
nadeel van belastingplichtigen. De gebrekkige wijze waarop over de hele linie
invulling is gegeven aan het begrip belang bevordert dan ook geenszins de
rechtszekerheid.
In slechts vier gevallen leidt het begrip belang tot onvoldoende uitvoerbaarheid
van de regeling, hetgeen wordt veroorzaakt door het ontbreken van een duidelijke
toelichting of de ontoegankelijkheid van de regeling. In nog eens tien gevallen
is het wenselijk dat de uitvoerbaarheid verder zou worden vergroot.
Voor zover de doelstellingen van de wetgever ten aanzien van het zelfstandige
begrip belang bekend zijn, is de conclusie gerechtvaardigd dat het begrip belang
tot op zekere hoogte voldoet aan het vereiste van doeltreffendheid. Zo biedt de
bewuste keuze voor een open norm ten aanzien van de begrippen lucratief
belang, uiteindelijk belang en het zelfstandige begrip belang in art. 4 Wet BRV
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1971 de mogelijkheid om een materiële benadering te volgen. De doelstelling
van de wetgever om de invulling van het begrip belang over te laten de praktijk
en de rechtspraak, is echter (nog) niet bereikt, gelet op het beperkt aantal
rechterlijke uitspraken en de voortdurende onzekerheid ten aanzien van het
begrip belang. Voor wat betreft het bepalen van de omvang van een belang
dient naar mijn mening een kanttekening te worden geplaatst bij de doeltreffendheid. Het is inderdaad zo dat het gebruik van een open norm de ruimte
biedt om de omvang op materiële wijze te bepalen. Evenals bij het verbondenheidsbegrip ontbreken echter specifieke richtlijnen om de exacte omvang in
een concreet geval te bepalen, zodat de doeltreffendheid in de praktische uitwerking minder groot is.
In twaalf gevallen is niet voldaan aan het vereiste van proportionaliteit. In de
meeste gevallen betreft het regelingen waarin ook sprake is van rechtsonzekerheid. Dit betekent niet per definitie dat sprake is van een oorzakelijk verband.
De rechtsonzekerheid wordt namelijk veelal veroorzaakt door onduidelijkheid
over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van het begrip belang. Als verklaring voor het bestaan van overkill (en in enkele gevallen ook underkill) kan
worden gewezen op de soms lage ondergrens of een te ruime of beperkte
werking van de regeling als gevolg van de invulling van het begrip belang.
8.4.5

Slotconclusie

In dit hoofdstuk heb ik antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. Uitgaande van het door mij opgestelde toetsingskader is het begrip belang
als onderdeel van het begrip aanmerkelijk belang een geschikt begrip om de
relatie tussen rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Dit geldt echter niet
voor het begrip belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip en het
zelfstandige begrip belang. Er wordt niet voldaan aan de criteria rechtszekerheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit. Aan het doeltreffendheidscriterium
wordt slechts ten dele voldaan. De geschiktheid van het begrip belang kan naar
mijn mening worden vergroot door een wettelijke omschrijving voor het begrip
belang op te nemen waarbij in ieder geval wordt aangesloten bij het bezit van
zeggenschapsrechten en in geval van lichamen met een in aandelen verdeeld
kapitaal bij het bezit van financiële rechten. De geschiktheid van het begrip
belang als onderdeel van het verbondenheidsbegrip kan verder worden vergroot
door het omvangscriterium aan te passen en de samenwerkende groep op te
nemen in de definitie van het verbondenheidsbegrip.
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English summary

This research focused on the question to what extent the term ‘interest’ (belang)
in the Dutch tax legislation, is a suitable term to describe a relation between
legal subjects in concrete situations, taking into consideration the functions of
the legal regulations in which the term interest is used. For this purpose, I
assessed the quality of the term interest using an assessment framework that is
based on the following quality requirements:
1. Legal certainty;
2. Workability;
3. Effectiveness;
4. Proportionality.
For the purpose of the assessment based on the criteria certainty and workability,
the following questions have been answered:
– To what extent is it known to tax payers which legal relations can lead to the
existence of an interest in a concrete situation?
– To what extent is it clear how the amount of the interest is to be determined
in a concrete situation?
– What is the impact of Dutch case law on the content of the term interest.
To answer these questions, an investigation was performed of the relevant
regulations, parliamentary history, purpose and intent of the regulations and
case law in which the courts ruled on the interpretation of the term interest.
For this purpose, I investigated whether all known relations that could potentially
lead to the existence of an interest, actually lead to the existence of an interest
in a concrete situation.
For the purpose of the assessment based on the criterium effectiveness, the following question has been answered:
– What was the purpose of the legislator of the use of the term interest and to
what extent is this purpose achieved?
The assessment of the proportionality of the term interest took place by answering the following question:
– Does the use of the term interest lead to overkill or underkill in concrete
situations?
In this respect, I indicated which legal relationships should qualify as an interest,
taking into consideration the intentions of the legislator.
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For the purpose of this research, a distinction was made between three categories in which the term interest appears in the Dutch tax legislation. Each
category was based on the use of the term interest. The first category is the
term interest as part of the term ‘substantial interest’. The second category is
the term interest that defines the term ‘connection’, i.e. the term defining
‘connected entities’ and ‘connected persons’. The third category is the category
in which the term interest is being used as a stand-alone term.
The term interest as part of the term ‘substantial interest’ is a suitable term,
because it meets the criteria certainty, workability and effectiveness. The criterion of proportionality is also met but only partly.
The term interest as part of the term ‘connected entities’ is not a suitable term.
It does not meet the criteria of certainty, workability and proportionality. The
criterion of effectiveness is only partly met.
Interest as a stand-alone term is also not a suitable term. In certain individual
cases, the criteria of the assessment framework are (partly) met. However, for
a significant number of regulations, this is not the case.
Considering that the term interest is in many specific cases not a suitable term,
I proposed alternatives for the current (lack of ) definition of the term interest,
which are in line with the purpose and intent of the legislator and at the same
time increase the level of quality of the term interest. The suitability of the
term ‘interest’ can be increased by including a legal definition which is based
on the possession of voting rights and the possession of financial rights. The
suitability of the term ‘interest’ can be further increased by adjusting the criterion for quantifying the size of an interest.
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- aandelen in vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid / 186
- bewijzen van deelgerechtigdheid / 132, 187
- genotsrechten / 132
- leningen die fiscaalrechtelijk als eigen vermogen worden aangemerkt / 188
- lidmaatschapsrechten in coöperatie / 131, 187
- optierechten / 130
- rechtsverhoudingen / 96, 99
- soortaandelen / 128, 180
- winstbewijzen / 131
- zeggenschap / 188
kwantificeringsbreuk / 96
kwijtscheldingsverlies op onzakelijke lening / 120

L
laagbelaste beleggingsdeelnemingen / 214
laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming / 146
leaver-condities, lucratiefbelangregeling / 205
leningen
- deelneming / 216
- eigen vermogen / 121, 165
lidmaatschapsrechten / 51
lidmaatschapsrechten in coöperatie / 116, 164
- aanmerkelijk belang / 120
- aanwezigheid van belang / 196
- bedrijfsopvolging / 264
- doorbetaaldloonregeling / 261
- fiscale beleggingsinstelling / 253
- geruisloze terugkeerregeling / 229
- kwantificering / 131, 187
- niet-aftrekbare kosten / 207
- renteaftrekbeperking overnameholdings / 238
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- tijdelijke belegging / 211
lidmaatschapsrechten in een coöperatie
- uiteindelijk belang / 244
liquidatie, eigen vermogen / 48
liquidatieverlies / 145
- verbonden lichaam / 162
losgekoppelde stemrechten / 88
- afgewaardeerde vordering / 223
- bedrijfsopvolging / 265
- bovenmatige financiering / 227
- deelneming / 218
- doorbetaaldloonregeling / 262
- fiscale eenheid / 234
- geruisloze terugkeerregeling / 230
- renteaftrekbeperking overnameholdings / 240
- zeggenschap / 173
lucratiefbelangregeling / 203

M
Mandatory Redeemable Preference Shares / 95
meetrekregeling, optierechten / 72
Moeder-dochterrichtlijn / 285
moedermaatschappij, stemrechten in dochtermaatschappij / 233

N
nabetaling, rechten op / 85, 124, 171
niet-aftrekbare kosten / 207
Noordzeewinningsgebied / 147
nota Zicht op wetgeving
- doeltreffendheid / 29
- eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid / 32
- interdependentie criteria toetsingskader / 38
- kwaliteitseisen / 27
- onderlinge afstemming / 31
- rechtmatigheid / 28
- subsidiariteit en evenredigheid / 29
- uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid / 30

O
objectvrijstelling / 146
- overgangsregeling / 150
omvang van belang / 60
- afgewaardeerde vordering / 224
- bedrijfsopvolging / 266
- begripsonduidelijkheid / 303
- bepalen van / 126
- bovenmatige financiering / 227
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- dividendbelasting / 259
- doorbetaaldloonregeling / 262
- fiscale beleggingsinstelling / 255
- niet-aftrekbare kosten / 209
- onroerendezaakrechtspersoon / 270
- tijdelijke belegging / 212
- uiteindelijk belang / 249
- verbondenheid / 176
omvang van het belang
- deelnemingsvrijstelling / 220
- lucratief belang / 206
ondergrens van 5% / 126
onderlinge afstemming / 31
onderlinge waarborgmaatschappij
- aandelen / 49
ondernemende aandeelhouder / 110
one stop shop-principe / 292
ongewenst gebruik / 304
onroerendezaakrechtspersoon / 152, 267
onwenselijke overinclusiviteit / 30
open commanditaire vennootschap, deelneming / 144
open cv / 163
open fonds voor gemene rekening / 50
open norm / 43
opgesplitst belang / 70, 87
oppot-argument / 111, 126
optieovereenkomst / 60
- renteaftrekbeperking overnameholdings / 240
optierechten / 69, 150
- aanmerkelijk belang / 122
- kwalificerende dochteronderneming / 294
- kwantificering / 130
- niet uitgeoefende / 73
- onroerendezaakrechtspersoon / 269
- toegekend aan werknemers / 76
- uiteindelijk belang / 247
optieverplichting / 77, 143
overdrachtsbelasting / 151
- onroerendezaakrechtpersoon / 152
overinclusiviteit / 30
overkill
- aanmerkelijk belang / 313
- fiscale wetgeving / 30
- zelfstandig begrip belang / 315

P
participatie in open cv / 50
personeelslening voor eigen woning / 150
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praktijk-BV / 260
precedentarrest / 77
preferente aandelen / 93
- omvang van belang / 128
primair EU-recht / 283
principle based regelgeving / 45
prioriteitsaandelen, uiteindelijk belang / 247
proportionaliteit / 23, 38
- beoordeling / 312
- conclusie / 317
pseudo-eindheffing / 151
putoptie / 69

R
Raad van State
- eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid / 32
- kwaliteitseisen / 27
- onderlinge afstemming / 32
- rechtmatigheid / 28
- subsidiariteit en evenredigheid / 30
- uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid / 31
ratchets, lucratiefbelangregeling / 205
rechten om aandelen te verwerven / 69, 302
rechten om bestaande aandelen te verwerven
- aanmerkelijk belang / 122
- aanwezigheid van belang / 169
rechten om nieuwe aandelen te verwerven / 75
- aanmerkelijk belang / 123
- aanwezigheid van belang / 171
- deelnemingsvrijstelling / 217
rechten op nabetalingen / 85
- aanmerkelijk belang / 124
- aanwezigheid van belang / 171
- deelnemingsvrijstelling / 217
- fiscale beleggingsinstelling / 254
- renteaftrekbeperking overnameholdings / 240
rechtmatigheid / 28
rechtszekerheid / 23, 36
- beoordeling / 302
- conclusie / 307
relatieve schijnhandeling / 55
renteaftrekbeperking / 142
- winstdrainage / 157
renteaftrekbeperking overnameholdings / 238
reverse ratchets
- lucratiefbelangregeling / 205
richtlijn / 284
risico lopen / 66
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risico van waardeverandering en tenietgaan / 64

S
samenwerkende groep / 328
samenwerking tussen niet-verbonden lichamen / 178
schijnlening / 51, 55
secundair EU-recht / 284
should-opinie / 305
soortaandelen
- definitie / 117
- fiscale beleggingsinstelling / 255
- fiscale eenheid / 237
- kwantificering / 128, 180
- verbonden lichaam / 160
- winstrechtloze aandelen / 125
splitsing / 145
stakingsverlies, objectvrijstelling / 147
stemrechten / 88
- dividenden / 118
- EU-richtlijnen / 287
- losgekoppelde / 88
stemrechtloze aandelen / 49
- aanbevelingen / 324
- aanmerkelijk belang / 129
- onroerendezaakrechtspersoon / 275
stemrechtovereenkomst, fiscale beleggingsinstelling / 256
stichting
- belang in / 90
- omvang van belang / 188
stichting administratiekantoor / 59
- stemrechten / 88
subsidiariteit en evenredigheid / 29
substance over form / 90
surséance van betaling, eigen vermogen / 48
synthetisch aandeel / 65

T
tenietgaan / 64
terugbetalingsverplichting / 54
- informeel kapitaal / 53
tijdelijke belegging / 143, 210
tijdelijke genotsrechten / 124
toekomstig aandeelhouderschap / 80, 171
totaalwinstbeginsel / 81

U
uiteindelijk belang / 242
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- doeltreffendheid / 310
uitkoopregeling / 235
uitvoerbaarheid / 23, 36
- beoordeling / 307
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid / 30
underkill
- aanmerkelijk belang / 313
- fiscale wetgeving / 30
- zelfstandig begrip belang / 315

V
valutaverlies / 149
valutawinst / 149
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
- aandelen / 49
- niet-aftrekbare kosten / 207
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
- aandelen / 50
- aanwezigheid van belang / 196
- niet-aftrekbare kosten / 207
verbonden lichaam / 138, 156
- aanmerkelijk belang / 115
- verschillende grootheden / 97
verbonden natuurlijk persoon / 157
verbonden ondernemingen, CCCTB / 296
verbonden vennootschap / 158
verbondenheid
- aanmerkelijk belang / 115
- EU-richtlijnen / 287
- op verzoek / 178
- tussen fuserende en splitsende rechtspersonen / 145
- vaststellen van / 104
verbondenheidsbegrip / 24, 137
- aanbevelingen / 324, 326, 335
- doel en strekking / 139
- doeltreffendheid / 309
- historie / 137
- niet-belastingplichtig lichaam / 164
- proportionaliteit / 313
- uitvoerbaarheid / 308
vereniging
- aandelen / 49, 50
- lidmaatschapsrecht / 51
verkrijgingsprijs / 226
verlies op afgewaardeerde vordering / 139, 144
verlieslichamen / 242
vermijdbare overinclusiviteit / 30
verordening / 284
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verstrekken van eigen vermogen / 159
- aanmerkelijk belang / 116
verwateringsconstructies / 173
verwerkelijking van rechtsbeginselen / 28
voorzichtigheidsbeginsel / 195
vreemd vermogen / 91, 241
- aanmerkelijk belang / 125
- aanwezigheid van belang / 175
- afgewaardeerde vordering / 224
- bedrijfsopvolging / 266
- deelnemingsvrijstelling / 219
- doorbetaaldloonregeling / 262
- fiscale beleggingsinstelling / 255
- fiscale eenheid / 235
- geruisloze terugkeerregeling / 231
- kwalificatie als eigen vermogen / 54
- lucratief belang / 206
- onroerendezaakrechtspersoon / 270
- tijdelijke belegging / 212
- uiteindelijk belang / 248
vrijgestelde beleggingsinstelling
- waarderingsvoorschrift / 195
vruchtgebruik / 83, 123
vruchtgebruikarrest / 83

W
waardedaling / 66
waarderingsvoorschrift / 144
waardeverandering / 64
warrantleningen / 175
Wetsvoorstel herziening deelnemingsvrijstelling, belang / 194
winstbewijzen / 85
- aanmerkelijk belang / 124
- aanwezigheid van belang / 171
- bedrijfsopvolging / 265
- bovenmatige financiering / 226
- dividendbelasting / 259
- doorbetaaldloonregeling / 261
- fiscale beleggingsinstelling / 254
- geruisloze terugkeerregeling / 230
- kwantificering / 131
- lucratiefbelangregeling / 205
- renteaftrekbeperking overnameholdings / 240
winstdelende obligatieleningen
- aanwezigheid van belang / 175
winstdrainage / 157
winstrechtloze aandelen / 90
- aanbevelingen / 324
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-

aanmerkelijk belang / 117, 125, 129
aanwezigheid van belang / 48
afgewaardeerde vordering / 223
bedrijfsopvolging / 265
bovenmatige financiering / 227
deelnemingsvrijstelling / 219
doorbetaaldloonregeling / 262
fiscale beleggingsinstelling / 255
fiscale eenheid / 235
geruisloze terugkeerregeling / 230
lucratiefbelangregeling / 205
renteaftrekbeperking overnameholdings / 240
uiteindelijk belang / 248

Z
zeggenschap / 67, 88
- aanbevelingen / 326
- aanwezigheid van belang / 172
- in lichamen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal / 174
- kwantificering / 188
zeggenschapsrechten / 68
zelfstandig begrip belang
- aanbevelingen / 325
- conclusie / 342
zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie / 43
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