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Stellingen behorende bij het proefschrift van M.H.M. van Oers, te
verdedigen op woensdag 13 september 2006.

1.

Een dissertatie is uiteindelijk een compromis.

2.

Fiscale wetgeving
onderneming.

3.

De belangrijkste uitspraken worden bij de koffieautomaat
gedaan.

4.

20a~o van de studenten veroorzaakt 800~o van het werk voor de
docenten.

5.

Er wordt veel geprocedeerd in Nederland, maar te weinig over
zaken die echt ergens over gaan.

6.

Hoe platter de tekst, hoe groter de oplage voor de uitgeverij.

7.

Er wordt door juristen veel geschreven over bedrijven in
financiële moeilijkheden, maar uiteindelijk is het een
bedrijfseconomisch probleem.

8.

Een schildpad kan meer over de weg vertellen dan een haas
(over haastige fiscale wetgeving).

9.

Het aantal fiscale periodieken zou beperkt moeten worden.

10.

Omzetbelasting is ook in de insolventiepraktijk de ware
koningin der belastingen.
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Deze versie is de versie die is gebruikt bij de promotie op 13 september 2006. Injanuari 2007
zal er een handelseditie bij Kluwer verschijnen. Deze handelseditie zal tevens een update zijn
in die zin dat de aanpassingen van de Wet Vpb 1969 naar aanleiding van het wetsvoorstel
`Werken aan winst' z~n verwerkt alsmede het rapport van de Commissie Insolventierecht dat
een dezer maanden wordt verwacht. Het is ook de bedoeling dat de handelseditie de versie zal
zijn waarnaar in de wetenschappelijke literatuur wordt verwezen.
Daarom kunnen degenen die de september-versie hebben ontvangen op verzoek een gratis
exemplaar van de handelseditie krijgen. Het verzoek kan worden ingediend bij de
promovendus (M.H.M.vanOers~a uvt.nl).
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Woord vooraf

Na een aantal jaren hard werken mag ik u dan eindelijk mijn proefschrift presenteren. Aan
deze studie is sinds 1998 gewerkt. Na verdediging van mijn derde scriptie aan de Univers'teit
van Tilburg besloot ik maar eens een proefschrift te gaan schrijven. Een proefschrift op het
gebied van fiscaal recht betekent dat men altijd heeft te doen met een moving target. Het
onderwerp van mijn onderzcek was zo breed, dat ik mij immuun heb gerrraakt voor de Hoge
Raad of wetgever. Zij moesten geen beslissing kunnen nemen, waardoor mijn proefschrift
"weg" zou zijn. Dit neemt niet weg dat in de loop der tijd teksten meermalen aangepast
mcesten worden. Ook ten tijde van de verdediging van het proefschrift hebben we een lopend
wetgevingsproces rondom de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en wachten we nog op
de bevindingen van de Commissie Insolventierecht over de herziening van de
Faillissementswet. Het is een voortdenderende trein waarvan ik rond augustus 2006 een foto
heb genomen.
Terugkijkend denk ik dat het schrijven allemaal sneller had gekund dan in acht jaar. Aan de
andere kant is daardoor ook sprake van een bepaalde rijping, iets wat altijd tijd kost. Het
geven van presentaties, seminais et cetera levert toch altijd weer nieuwe informatie op. Het
feit ligt daar wel dat je zelf het meeste moet dcen. Daartce had ik ook de gelegenheid, maar
het schrijven van een bijdrage voor Fiscaal commentaar (Invordering) en Invordering van
belastingen is toch gemakkelijker dan het schrijven van een proefschrift.
Mijn dank gaat uit naar mijn twee promotores voor hun reflectie. In de loop der tijd is heel
wat tekst door hen "weggesneden", maar het niveau is daardoor hoger geworden. Voorts dank
ik mijn collega's en student-assistenten van het Fiscaal Instituut Tilburg die op enigerlei wijze
bij de totstandkoming van dit proefschrift betrokken zijn geweest. Wat mij wacht na de
verdediging van de promotie is mij onbekend, maar het schrijven van het proefschrift heb ik
niet echt als een last ervaren.

Tilburg, 21 augustus 2006
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INLEIDING

1.1
Aanleiding van het onderzoek
In beschouwingen over insolventierecht in de literatuur gaat het voornamelijk om de
civielrechtelijke aspecten daarvan. Zo is in de parlementaire behandeling van de
Faillissementswet, die heeft geduurd van 9 december 1890 ~ tot 6 september 1895 Z, niets
gezegd over de fiscale aspecten van bepaalde transacties. Dat is ook niet zo verwonderlijk,
omdat in die tijd de fiscale wetgeving nog niet sterk ontwikkeld was. Ter illustratie zij
gewezen op de omzetbelasting, die thans bij faillissementsafwikkeling vaak de belangrijkste
belastingsoort is. Nederland voerde pas op 1 januari 1934 een omzetbelasting in met een tarief
van 4oro en een apart tarief van l00~o voor weeldegoederen. Diensten werden zelfs helemaal
niet in de heffing betrokken. 3 Dat was dus ruim nadat de Faillissementswet tot stand gekomen
was. Maar ook bij de belangrijke wijziging van de Faillissementswet in 1935 (nieuwe regeling
van de surseance van betaling)4 werd geen aandacht besteed aan de fiscale aspecten.
Na de Tweede Wereldoorlog is het fiscale stelsel in Nederland uitgedijd, maar dit leidde niet
direct tot verhoogde belangstelling voor de fiscale aspecten van insolve ntie door praktijk en
wetenschap. Er verscheen wel literatuur over aangelegenheden rond surseance of
faillissement, maar een uitgemeten beschouwing over bijvoorbeeld de omzetbelasting in
faillissementssituaties bleef achterwege. Pas in 1983 verscheen een WFR-special
Faillissement enfiscus.s De WFR-redactie gaf aan dat zij had gemeend bijzondere aandacht te
moeten schenken aan de belangrijkste fiscale aspecten van het toentertijd zo veelvuldig
voorkomend verschijnsel van faillissement. De stijgende belangstelling voor insolventierecht
in de ruimste zin des woords bracht Wessels in 1997 ertoe zich af te vragen of
insolventierecht inmiddels een functioneel rechtsgebied was geworden.ó De laatste tien jaar is
er een verandering van attitude met betrekking tot de invloed van het fiscale recht op het
insolventierecht te constateren. Men zou kunnen stellen dat Tekstra in 1996 het fiscale
insolventierecht op de kaart heeft gezet door het uitbrengen van zijn boek Fiscale aspecten
van insolventies ~ In het Tijdschrift voor Insolventierecht verschijnen ook geregeld artikelen
over fiscaal insolventierecht. g

~ Indiening ontwerp met Memorie van Toelichting bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Bijlagen bij
Kamerstukken II 1890-1891, 100, nr. 1-2, blz. 1-16).
z Bekrachtiging van de wet door H.M. de Koningin-Weduwe, Regentes, en in Stb. 1895, 155, opgenomen.
3 Wet van 25 oktober 1933, Stb. 1933, 546. De opbrengst in 1934 was f 54.416.720 (zie Val~rtudie
Omzetbelasting, onderdeel Overzichten, subonderdeel Overzicht opbrengst omzetbelasting). De omzetbelasting
werd geheven volgens een stelsel van eenmalige heffing. Alleen de leveringen van goederen door fabrikanten en
de invcer van gcederen waren aan de heffing onderworpen.
4 Wet van 7 februari 1935, Stb. 1935, 41.
5 WFR 1983~5597. Hiervan is ook een overdruk in boekvorm verschenen: H.M.N. Schonis e.a., Faillissement en
fiscus, Deventer: Kluwer 1983.
6 B. Wessels, `Insolventierecht een functioneel rechtsgebied?', TvI 1997~1, blz. 1-3. Wessels meent dat er van
een functioneel rechtsgebied sprake is bij de aanwezigheid van een verzameling van regels, procedures en
uitspraken die betrekking heeft op een specifiek maatschappelijk of sociaal-economisch vraagstuk (zoals
milieurecht, gezondheidsrecht, telecommunicatierecht) of op een bepaalde categorie van personen (bijvoorbeeld
consumentenrecht, jeugdrecht, vreemdelingenrecht).
~ A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Den Haag: Sdu Uitgevers Juridisch 8c Fiscaal 1996 (herdruk
Lelystad: Koninklijke Vermande 1999).
g In 2005 hadden vijf van de 46 bijdragen betrekking op het fiscaal insolventierecht. Hcewel het gaat om maar
circa l00~o wordt de importantie van de fiscale artikelen wel onderkend, aldus B. Wessels, `Tien jaar Tijdschrift
voor Insolventierecht', TvI2005, 2, p. 1(Tv12005~1, blz. 6).
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Toch kent het fiscaal insolventierecht nog veel onontgonnen ten einen. Een van deze terreinen
betreft de fiscale aspecten van de doorstart van de onderneming in financiële moeilijkheden.
Er zijn vele boeken verschenen over de civiele aspecten van de doorstart van de
onderneming9, maar als het over de fiscale aspecten van de doorstart gaat, dan blijft dit
beperkt tot drie. lo Mijn onderLOek beoogt een bijdrage te leveren aan het fiscaal
insolventierecht door vanuit deze optiek dit onderdeel nader te onderzoeken. Hiertoe wordt de
fiscale regelgeving rondom de doorstart geïnventariseerd en worden de fiscale belemmeringen
in kaart gebracht. Vervolgens beoogt het onderzoek oplossingen aan te reiken om die
belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.

1.2
Atbakening en vraagstelling
Vooraleer wordt toegekomen aan de vraagstelling van dit onderzoek begin ik met een
afbakening van mijn onderzoek. Allereerst lijkt het mij relevant te omschrijven wat ik versta
onder doorstart van de onderneming, omdat dat geen vastomlijnd begrip is (~ 1.2.1).
Vervolgens schets ik het maatschappelijk veld waarin de formele en informele reorganisaties
zich in Nederland voltrekken (~ 1.2.2). Aansluitend ga ik in op welke doorstartconstructies
worden onderzocht (~ 1.2.3). Daarna ga ik in op de aanstaande herziening van het
faillissementsrecht en de mogelijke implicaties voor mijn onderzoek (~ 1.2.4). Dan komt de
fiscale aft~akening aan bod (~ 1.2.5). Tot slot wordt de vraagstelling geformuleerd (~ 1.2.6).
1.2.1
Omschrijving doorstart
Laat ik allereerst het begrip `doorstart' omschrijven. Er bestaat namelijk geen eensluidende
definitie van doorstart van een ondernemin~. Sommigen volstaan met een korte definitie 11 en
anderen hanteren weer een lange definitie.1 Zelf versta ik onder een doorstart de voortzetting
van een onderneming, al dan niet binnen dezelfde rechtspersoon, na een moment waarop het
voortbestaan van de onderneming in het geding is geweest. Hierbij moet men niet alleen
denken aan faillissement, maar mcet men het fenomeen in een ruimer verband van financiële
mceilijkheden plaatsen. Dit kunnen zowel liquiditeits- als solvabiliteitsproblemen zijn. Deze
rtume omschrijving betekent overigens niet dat ik alle typen van doorstart die binnen mijn
definitie vallen, ga behandelen. Voor mijn onderzoek heb ik een keuze gemaakt uit de vonmen
van doorstart die vanuit fiscaal opzicht interessant zijn.

9 Bijvoorbeeld O. Couwenberg, Resolving financial distress in the Netherlands: a case study approach (diss.
Groningen), Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 1997; E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen,uit
faillissement (diss. Tilburg), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998; H. Pasman, G.M.F. Snijders 8c W.J.M. van
Andel, Overnemen, een hele onderneming, Deventer: Kluwer 1999 en J.A.A. Adriaanse, Restructuring in the
Shadow of the Law (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2005.
~o G.A.A. Conyn e.a., Overnemen en doorstarten van bedrijven in financiële moeilijkheden, Deventer: Kluwer
1996; H.B. Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming: niks ofPhoenix, Deventer. Kluwer 1998; en
A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999 (eerste druk Den Haag:
Sdu Uitgevers Juridisch á Fiscaal 1996).
~~ Bijvoorbeeld E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement (diss. Tilburg), Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, blz. 3, die onder doorstart "de overdracht van een onderneming" verstaat.
1z Bijvoorbeeld R.D. Vriesendorp, Doorstarten en onbehoorlijk bestuur, in: R.J. van Galen, J.R. Glasz 8t J.C.
van Oven (red.), Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht (Insolad Jaarboek 1997), Deventer: Kluwer 1997,
blz. 65, die doorstart omschrijft als "de voortzetting van (een deel van) de ondernemingsactiviteit van een
rechtspersoon in een andere - al dan niet gelieerde - rechtspersoon, waarbij de oude rechtspersoon via een
faillissement ter ziele gaat (via art. 2:19 lid 1 sub c BW), terwijl een deel van de schulden van de oude
rechtspersoon onbetaald blijft en~of een deel van het personeelsbestand na ontslag door de curator via art. 40 Fw.
et relatief korte opzegtermijnen en zonder afvloeiingsregelingen zonder werk blijft".

2

Het onderzoek is voorts beperkt tot besloten en naamloze vennootschappen die een
onderneming drijven.13 Saneringen van ondernemingen gedreven door natuurlijke personen
hangen nauw samen met het wel en wee van de ondernemer, die bij insolventie gebruik kan
maken van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. 14 DeDe categorie blijft buiten
beschouwing omdat de relevante fiscale aspecten daarbij minder divers zijn dan bij een
BV~NV. Zo kan er geen sprake zijn van een aandelentransactie en een activatransactie heeft
veel minder fiscale gevolgen dan bij een BVINV die haar activa verkoopt. De onderzochte
doorstartconstructies beschrijf ik in het kort in ~ 1.2.3. Het lijkt me goed eerst de doorstart
van een insolvente BVINV in de maatschappelijke conteaá te plaatsen.
1.2.2
Formele en informele reorganisaties in Nederland
Er kan een onderscheid worden aangelegd tussen formele en informele reorganisaties. Bij een
formele reorganisatie gaat het om een reorganisatie via surseance, faillissement of de
wettelijke schuldsanering. De wettelijke kaders zijn te vinden in de Faillissementswet. De
informele reorganisatie, ook wel minnelijk traject of stille surseance genoemd, voltrekt zich
buiten de Faillissementswet om. Het kan dan gaan om herstructurering van bedrijfsactiviteiten
(ook wel turnaround genoemd) en~of fmanciële herstructurering. Bij herstructurering van
bedrijfsactiviteiten wordt de bedrijfsvoering gezond gemaakt en men zet in op zaken zoals het
verlagen van kosten, sluiten of afstoten van onderdelen, verbeteren van management et cetera.
Bij financiële herstruchrering gaat het veelal om het uitstellen of verlagen van aflossingen en
renteverplichtingen, reductie van nominale schulden, aantrekken van risicodragend kapitaal
en~of additionele financiering door de huisbank. In de kern komt het erop neer, dat de
bestaande crediteuren akkoord gaan met heiziene voorwaarden ter zake van hun financiering
en zonodig wordt nieuwe fmanciering in de vorm van eigen of vreemd vermogen beschikbaar
gesteld.ls
Bij een informele reorganisatie wordt de onderneming onder toezicht geplaatst van de bank.
De banken in Nederland hebben daarvoor speciale afdelingen met namen zoals Bijzonder
Beheer, Bijzondere Kredieten, Bijzondere Relaties en Intensief Beheer. Er wordt dan gepoogd
de zaak op ie lossen waarna de onderneming op eigen kracht verder kan. Het is de bank die
het initiatief tot de informele reorganisatie neemt. Zij kunnen dat ook omdat zij in Nederland
een belangrijke rol spelen bij de fmanciering van ondernemingen. In het midderr en
kleinbedrijf heeft de onderneming vaak maar één bank, de huisbank geheten.16 De gemiddelde
omlooptijd van een informele reorganisatie is anderhalf jaar. Het kan uiteenlopen van enkele
weken tot enkele jaren. l~
Het aantal informele reorganisatie s is niet gering. In het WODC-rapport Informele
reórganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement werd het
aantal in 2002 op bijna 23.000 geschat. l g In het discussiememorandum Nadere herziening van
13

De ondernemingen gedreven door stichtingen, coSperatieve verenigingen et cetera laat ik buiten beschouwing,
omdat zij numeriek niet veel voorstellen in de Nederlandse economie.
14 Titel III Fw.
15 J.A.A. Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl 8c P. Vos, Informele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, WSNP en faillissement (WODGrapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
40.
16 Vaak ook nog van
een van de vier grote marktpartijen in Nederland: ABN-AMRO, ING, Rabobank en Fortis.
" A.M. van Amsterdam, lnsolventie in economisch perspectief (diss. Amsterdam Vil), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004, blz. 200.
18 J.A.A. Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl 8c P. Vos, lnformele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, R'SNP en faillissement (WODC-rapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
12.
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het Nederlandse insolventierecht van de MDW-werkgroep Modernisering Faillissementsrecht
Tweede Fase uit februari 2001 wordt gesteld dat banken 800~o van de in problemen geraakte
ondernemingen via een informele reorganisatie kunnen saneren.19 Van Amsterdam relativeert
dit percentage. Hij vraagt zich eerst wat precies onder `succes' moet worden verstaan. Als het
gaat om de bank, dan is de vraag voor welk percentage de vordering voldaan moet zij n.
Sommige banken willen pas spreken van succes wanneer de vordering integraal betaald is,
andere banken zien betaling van minimaal 70a~o al als een succes. Als het gaat om de
maatschappij, dan is er succes wanneer er geen gedwongen liquidatie is. Daannee geeft Van
Amsterdam aan dat een succesratio geen onbetwistbaar gegeven is. Van Amsterdam gaat zelf
uit van een succesratio van ongeveer SSa~o, hetgeen dus beduidend lager is dan de succesratio
genoemd in evengenoemd discussiememorandum. Zo Bij de inbreng van de banken kunnen
maatschappelijke vragen worden gesteld. Het WODC-rapport geeft drie punten van kritiek.
De bank heeft de mogelijkheid om het krediet op te zeggen en daarmee de onderneming stil te
leggen zonder dat daaraan een transparant a~vegingsproces ten grondslag ligt. Het tweede
punt is dat de banken in voorkomende gevallen weigeren additionele (risicomijdende)
fmanciering ter beschikking te stellen. Het derde punt van kritiek is dat de banken een
(vermeende) informatievoorsprong ten opzichte van crediteuren hebben, waardoor zij op tijd
hun conveniërende maatregelen kunnen nemen. 2~
De voordelen van informele reorganisaties ten opzichte van formele reorganisaties zijn
flexibiliteit, stilte en controle. Bij de fle~cibiliteit gaat het erom dat men niet is gebonden aan
de regels voor foimele reorganisaties. Dat de informele reorganisatie in (relatieve) stilte
plaatsvindt is een voordeel, want formele reorganisaties met de bijbehorende openbare
procedures maken het vaak dat crediteuren de onderneming terughoudend gaan benaderen,
onbetaalde goederen komen weghalen et cetera. Bij een informele reorganisatie kan het
zittende management de ondememing zelf blijven besturen, omdat de reorganisatie geschiedt
zonder rechter-commissaris, curator of bewindvoerder. De nadelen van informele
reorganisaties ten opzichte van formele reorganisaties liggen op het vlak van personeel,
verplichtingen en crediteuren. Ontslag van personeel dient bij een informele reorganisatie te
geschieden volgens de normale regels van het arbeidsrecht. Inschakeling van het CWI of
Kantonrechter leidt tot relatief lange beslistermijnen en kosten, met name in de vorm van
ontslagvergoedingen. In surseance is het niet veel aiders. In faillissement kan de curator
personeel ontslaan met een beperkte opzegtermijn en hoeft de koper van activa het personeel
niet over te nemen. ZZ Bij een informele reorganisatie kunnen niet zo maar contractuele
verplichtingen wo rden opgezegd. In faillissement kan dat voor bepaalde contracten wel, zoals
een huurovereenkomst (artike139 Fw) en arbeidsovereenkomst (artike140 Fw). Ten slotte kan
aan crediteuren in een formele reorganisatie een dwangakkoord worden opgelegd. Daardoor
kan een meerderheid van crediteuren de overige crediteuren dwingen aan het akkoord deel te
nemen. Bij een onderhands akkoord is de medewerking van alle crediteuren nodig, terwijl
slechts onder bijzondere omstandigheden dwangdeelname aan weigerachtige crediteuren kan

19 Zie punt 5.4 van dat Memorandum. H. Visser (lid van de Hoofddirectie Rabobank Nederland), `De curator en
de financier', TvI 1999~5, blz. 113, vermeldde dat 750~o tot 800~o van de `intensive care-kredieten' na enige tijd
weer een nonmaal krediet wordt. De rest van 20-250~o wordt beëindigd en een deel daarvan gaat failliet.
20 A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004, blz. 229-239.
zl J.A.A.
Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl 8c P. Vos, Informele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, WSNP en faillissement (WODC-rapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
42.
Zz
Zie nader ~ 2.6.
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worden opgelegd. 23 Het WODC concludeert dat de informele reorganisatie de voorkeur
verdient vanwege het voordeel van flexibiliteit en de relatieve stilte waarin het zich kan
voltrekken, waardoor de going-concernwaazde kan worden behouden. 24 Inmiddels zijn er ook
hybride procedures ontstaan. Er wordt een informele reorganisatie gestart en het eindigt in een
formele reorganisatie om een voorgesteldeluitgewerkte minnelijke oplossing te bekrachtigen,
dan wel te forceren in surseance (`pre-pack'). 25 In de afgelopen jazen is hiervan gebruik
gemaakt bij telecombedrijven. 26
1.2.3
De onderzochte doorstartconstructies
Wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en men deze wil bestrijden,
dan is het eerst zaak te onderzoeken waar de oorzaak ligt. Hier is het relevant onderscheid te
maken tussen de vennootschap (rechtspersoon) enerzijds en de door haar gedreven
onderneming anderzijds. De vennootschap kan een liquiditeitsprobleem of een te grote
schuldenlast hebben. Hieraan kunnen vele factoren ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een te
grote investering, te veel personeel, dure contracten, te weinig omzet et cetera. Het
voortbestaan van de vennootschap kan in gevaaz komen, omdat schuldeisers die kunnen
aanspreken. De onderneming van de vennootschap kan echter levensvatbaaz zijn. Indien de
oorzaak ligt in een onverkoopbaar product en wijziging van de productie niet mogelijk is, dan
heeft voortzetting van de ondernemingsactiviteiten geen zin. Indien de onderneming als
zodanig echter levensvatbaar is, dan komt de vraag aan de orde hoe liquiditeits- en
solvabiliteitsproblemen kunnen worden opgelost en de ondernemingsactiviteiten wel met de
vereiste rentabiliteit voortgezet kunnen worden. Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden
denkbaaz: via akkoord, aandelentransactie of activatransactie. Op deze plaats volsta ik met
een korte beschrijving. In de volgende hoofdstu.kken zal ik deze mogelijkheden uitvoerig
behandelen.
Akkoord
Er zijn gevallen waarin de ondernemingsactiviteiten kunnen worden voortgezet binnen
dezelfde vennootschap, omdat de onderneming kan overleven door kostenreductie. Deze
kostenreductie kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld ontslag van (overtollig) personeel,
nieuwe leveringscontracten met lagere inkoopprijzen et cetera. Hieruit kunnen
schadeloosstellingen voortvloeien, 27 maar men zal gericht moeten zijn op het uiteindelijk doel
van verlaging van de kosten op termijn. Het gaat dan om beperking van toekomstige schulden.
Op die manier kan de onderneming weer winstgevend worden. Bestaande schulden kunnen
echter verhinderen dat enkel vermindering van toekomstige schulden toereikend is. Men moet
dan een onderscheid maken tussen de situatie dat bestaande schulden integraal betaald kunnen
worden door herfinanciering van de ondememing met eigen, dan wel met vreemd vermogen.
23 J.A.A. Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl 8c P. Vos, Informele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, WSNP en faillissement (WODGrapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
44-46.
z4 J.A.A. Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl 8c P. Vos, Informele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, WSNP en faillissement (WODGrapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
47.
zs J.A.A. Adriaanse, N.J.H. Huls, J.G. Kuijl ác P. Vos, Informele reorganisatie in het perspectief van surseance
van betaling, WSNP en faillissement (WODGrapport nr. 224), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz.
48.
zb
Zie ~ 2.8.2.
27 Vermindering van toekomstige schulden door wijziging van de overeenkomst op grond van artikel 6:258 BW
(wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van overeenkomsten vanwege onvoorziene omstandigheden) zal door de
rechter niet snel worden gehonoreerd, omdat (dreigende) betalingsonmacht voor rekening van de schuldenaar
moet komen. In dezelfde zin R.D. Vriesendorp, `Veranderend insolventierecht; Voortgang gewenst!', WPNR
2001~6463, blz. 893.
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Bij het aantrekken van eigen vermogen is rooral te denken aan een aandelenemissie. Deze
ondernemingen kunnen nog een saneringsplan opstellen, waazbij de te verwachten kosten van
het treffen van een vooraiening ten laste van het eigen uermogen kunnen komen. In de
praktijk gaat het dan veelal om bei.rsgenoteerde ondernemingen, want zij kunnen in
tegenstelling tot niet-beursgenoteerde ondernemingen nog een beroep doen op de
kapitaalmarkt om door een aandelenemissie met het te verkregen eigen vermogen bestaande
schulden te saneren. Ook is het mogelijk dat een onderneming nog vreemd vermogen bij een
bank kan aantrekken. Bij een ontoereikend eigen vermogen zal er echter een regeling met
betrekking tot de bestaande schuld door middel van een akkoord moeten worden getroffen.
Hierbij kan een deel van de schulden worden kwijtgescholden, maar andere varianten zijn ook
mogelijk. In dit onderzoek worden vijf vazianten onderzocht.
Aandelentransactie
Het is mogelijk dat door bijstorting van kapitaal door de zittende aandeelhouders een
onderneming kan revitaliseren. Indien die zittende aandeelhouders geen kapitaal kunnen of
willen inbrengen, dan kunnen nieuwe aandeelhouders toetreden. Aan hen kunnen tegen
inbreng van kapitaal aandelen worden gegeven. Ook is mogelijk dat voortzetting van de
onderneming in de bestaande entiteit plaatsvindt via een aandelentransactie. De zittende
aandeelhouders verkopen hun aandelen. Er komen nieuwe aandeelhouders die de
onderneming (weer) winstgevend willen maken. Ook deze aandeelhouders zullen zich gesteld
zien voor het probleem van bestaande en toekomstige schulden. De nieuwe aandeelhouders
zullen dan met een kapitaalinjectie een oplossing moeten vinden voor de bestaande schulden.
De insolventiepraktijk laat zien dat een aandelentransactie vaak gepaard gaat met een akkoord
en financiering door de nieuwe aandeelhouders, omdat dan tegelijk de schulden gesaneerd
kunnen worden.
Activatransactie
Een akkoord of aandelentransactie blijkt echter niet altijd mogelijk. Vooral in het midderr en
kleinbedrijf kan het moeilijk zijn om nieuw eigen vermogen aan te trekken. De desbetreffende
ondernemers kunnen feitelijk geen beroep doen op de kapitaalmazkten op de beurs. Dergelijke
ondernemingen worden met behulp van een activatransactie gesaneerd. De onderneming
wordt dan voortgezet in een nieuwe juridische entiteit en de schulden blijven achter in de
oude entiteit. De nieuwe entiteit wordt gefinancierd door de kopende partij, die op haaz beurt
in het merendeel van de gevallen zal zijn gefinancierd door een bank. Dit kan ook de bank
zijn die de oude vennootschap heeft gefmancierd. Met de opbrengst van de verkoop van de
onderneming - de facto zal het voornamelijk gaan om de verpande en verhypothekeerde
goederen - kan de bankschuld van de oude entiteit worden verminderd.28 Deze situatie zal
zich voordoen wanneer sanering binnen de bestaande entiteit niet wenselijk of mogelijk wordt
geacht wegens een te hoge schuldenlast en onmogelijkheid van een akkoord. In de
insolventiepraktijk vinden activatransacties nagenoeg uitsluitend plaats in faillissement en
niet in surseance van betaling. Dit houdt verband met de gewenste afslanking van het
personeelsbestand in dergelijke situaties. Bi~ een overdracht van (een deel van) de
onderneming gaan de werknemers mee over.2 Een uitzondering hierop is de situatie van
faillissement.30 Bij een faillissement ontslaat de curator de werknemers en de overnemende
28 De opbrengst zal niet altijd toereikend zijn om de uitstaande bankschuld te voldoen. Er zullen kosten zijn en
de opbrengst van goodwill zal toekomen aan de boedel, omdat die niet zal zijn verpand. Vo or de vraag of
goodwill is te verpanden zie F.J.M. Verstijlen, `Goodwill in het zekerhedenrecht', in: J.C. van Apeldoorn (red.),
Onzekere zekerheid (Insolad Jaarboek 2001), Deventer: Kluwer 2001, blz. 249-266.
Z9
Artikel 7:663 BW.
3o
Artike l 7:666 B W.
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partij (de nieuwe entiteit) is vrij de oude personeelsleden aan te nemen of niet. Hiermee wordt
het mogelijk zich te ontdoen van overtollige personeelsleden zonder al te grote fmanciële
verplichtingen voor de onderneming in de nieuwe entiteit.
SterJhui~ en ziekenhuisconstructie enjuridische splitsing
Bij het voorgaande ben ik uitgegaan van een enkele rechtspersoon die de onderneming drijft
en in financiële moeilijkheden verkeert. In concernsituaties ligt de kwestie enigszins anders.
Een concern bestaat uit twee of ineer afzonderlijke vennootschappen, die gezamenlijk één
onderneming drijven. Bij een concern worden specifieke doorstartconstructies toegepast. In
dit onderzoek komen de zogenaamde sterfhuis- en ziekenhuiscorstructie en juridische
splitsing aan de orde. In wezen zijn het varianten op de aandelen- en activatransactie. Toch
verdient het concern speciale aandacht, omdat er specifieke fiscale wetgeving is voor situaties
waarin er sprake is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en~of
vennootschapsbelasting.
Samengevat richt dit onderzoek zich derhalve op de doorstart in het geval van een akkoord, de
aandelentransactie en de activatransactie, en bij doorstart in concernsituaties op de sterfhuisen ziekenhuisconstructie en juridische splitsing. Voor de gcede orde zij nog vermeld, dat
wanneer ik mij richt op de doorstart van een onderneming de vraag naar de maatschappelijke
aanvaardbaarheid van de doorstartconstructies buiten beschouwing wordt gelaten.31 Ik ga uit
van het gegeven dat doorstartconstructies in de praktijk worden toegepast en blijkbaar een
nuttig verschijnsel binnen de Nederlandse economie vormen.
1.2.4
Herziening faillissementsrecht
In Nederland wordt al decennia lang gesproken over herziening van het faillissementsrecht. In
1984 bracht de Commissie Maas een schets uit van een "Wet reorganisatie en herstel van
ondernemingen" (WRHO).32 De schets was bedoeld regels aan te reiken ter bevordering van
de tijdige reorganisatie van ondernemingen die in hun voortbestaan worden bedreigd en wier
herstel na reorganisatie met redelijke zekerheid kan worden verwacht. De schets voorzag in
een algeheel moratorium dat ook de rechten van separatisten zou bevriezen. Wel konden de
crediteuren een herstelplan blokkeren, indien aan hun belangen, vergeleken met de situatie bij
een faillissement, ernstig tekort zou worden gedaan. Aan het belang van voortzetting van de
onderneming werd in elk geval serieuze waarde toegekend. In 1989 kwam het rapport van de
Commissie Mijnssen uit.33 Dat rapport had betrekking op de surseance van een schuldenaar
met een onderneming. In haar rapport stelt de Commissie Mijnssen het behoud of herstel van
de onderneming ~oorop. De Commissie Mijnssen was van oordeel dat in een faillissement,
net als bij surseance, zoveel mogelijk de onderneming of althans een gedeelte daarvan
behouden diende te blijven. Dit om de onderneming eventueel als going concern te kunnen
overdragen. Criterium zou moeten zijn dat de schuldeisers door de voortzetting of
activatransactie er uiteindelijk niet slechter op mochten worden dan in het geval van
liquidatie. De Commissie Mijnssen probeerde de facto he t belang van voortzetting van een
onderneming met het crediteurenbelang te verenigen. In 1994 verscheen naar aanleiding van
het rapport van de Commissie Mijnssen een brief van de toenmalige Staatssecretaris van

31 Met name de activatransactie na faillissement is maatschappelijk niet onomstreden. Zie ~ 2.6.
32 Rapport van de Commissie ~nsolventierecht, Vereeniging 'Handelsrecht', 1985 (het rapport is van 1984, maar
is een jaar later gedrukt), bestaande uit Aanbiedingsbrief aan Z.E. de Minister van Justitie, Schrijven van de
voorzitter van de Commissie Insolventierecht aan het bestuur der Vereeniging, Schets voor een wet en de
Toelichting.
33 Rapport van de Commissie ter advisering omtrent eventuele herziening van de Faillissementswet, 'sGravenhage: Ministerie van Justitie 1989.
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Justitie Kosto, waarin aanpassingen van de Faillissementswet werden aangekondigd.3a
Belangrijkste voorstellen in de Kostobrief waren dat de aanvraag tot het verlenen van
voorlopige surseance voortaan getoetst zou worden door de rechtbank, een uitwinningsverbod
van rechtswege35 en een doorleverings- en doorfinancieringsplicht. Ondertussen werd er in de
literatuur flink gedebatteerd over de wenselijkheid om het faillissementsrecht te herzien en
hoe dat dan vorm moest krijgen.3ó Met name de surseancewetgeving ondervond kritiek, zoals
blijkt uit het rapport Rescue Required uit 1996.37 De praktijk was dat een surseance bijna
altijd in een faillissement eindigde. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de leidende
gedachte achter de Faillissementswet is geweest om het faillissement in de vorm te gieten van
een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn
schuldeisers.38 De bedoeling van de surseance was liquidatie te voorkomen door een akkoord
te sluiten met de schuldeisers.39 De surseance functioneerde dus niet meer conform haaz
doelstelling.
Bij een lezing ter gelegenheid van de opening van het congres Nederlands Privaatrecht in de
21 e eeuw op 4 februari 1999 gaf de Minister van Justitie aan spoedig met een wetsvoorstel ter
verbetering van de surseance te komen. ao Het wetsvoorstel is er gekomena 1 en het heeft kracht
van wet per 15 januari 2005 gekregen, maar het aanvankelijke wetsvoorstel heeft de
eindstreep niet gehaa1d.42 De belangrijkste resultaten van de wetsaanpassing zijn de volgende.
Er is een centraal openbaar register gekomen, waarin alle gegevens van de registers van
rechtbanken omtrent uitgesproken faillissementen en surseances worden opgenomen. a3
Energieleveranciers kunnen tot doorlevering worden verplicht. aa De regels voor het
totstandkomen van een akkoord zijn versoepeld: een gewone meerderheid van de concurrente
schuldeisers is voldcende. as De rechtbank c.q. rechter-commissaris kan zowel in een
faillissement, als een surseance een dwangakkoord tussen schuldenaar en schuldeisers
opleggen. a6
Belangrijker dan deze recente wetsaanpassing
faillissementsrecht dat in maart 1999 van start ging.

is

het

MDW-project a~ herziening

3a
Kamerstukkenll 1993-1994, 23 400, nr. 36.
3s
Op dat moment bestond artikel 241a Fw al, maar daarbij gaat het om een facultatieve mogelijkheid. Het
verlenen van voorlopige surseance zou van rechtswege tot de instelling van een uitwinningsverbod moeten gaan
leiden.
36
Het is ondoenlijk al die artikelen te vermelden, maar het Tijdschrift voor Insolventierecht besteedde in 1996
(TvI 1996I5) met een reeks van artikelen ruime aandacht aan de toekomst van de Faillissementswet. WPNR
204116463 is een special met als titel `Veranderend faillissementsrecht'.
37 Rescue Required, A survey into the insolvency legislation of Germany, France, England, C.SA and Canada
aiming at the renewal of the procedure of the suspension of payments ('surséance van óetaling ) in the
Bankruptcy Act (`Faillissementswet ) of the Netherlands, Rotterdam: Moret Ernst 8c Young, 1996. Zie hierover
B. Wessels, `Surséancewetgeving dringend aan verandering toe', Stcrt. 1996, 208, blz. 4.
38 Van der Feltz, I, (S.C.J.J. Kortmann 8c N.E.D. Faber. (red.), Geschiedenis van de faillissementswet, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994), blz. 7 en 27.
39 Van der Feltz, II, (S.C.J.J. Kortmann 8z N.E.D. Faber. (red.), Geschiedenis van de faillissementswet, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994), blz. 336.
ao
Voor de tekst van de lezing zie TvI 199914, blz. 73-76.
a~ Kamerstukken II 1999-2002, 27 244, nr. 2.
az Bij de Derde Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2003-2004, 27 244, nr. 8) zijn vele artikelen geschrapt.
a3 Artikel 19a1222b Fw.
aa
~ikel 37b1237b Fw.
as
~ikel 1451268, eerste lid, Fw.
ab
Artikel 1461268a Fw.
a~ MDW staat voor Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. Het MDW-traject vindt op tal van
terreinen plaats. Zie nader de website van het Ministerie van Economische Zaken (www.mdw.ez.nl).
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De start van de MDW-werkgroep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Faseag werd
begeleid met de volgende tekst:a9
"De indruk bestaat dat de Nederlandse Faillissementswet voor vennootschappen op dit
moment niet optimaal functioneert. Het mag worden betwijfeld of de surséanceregeling
voldoende reële mogelijkheden biedt om te komen tot een tijdige reorganisatie van
levensvatbare onderdelen van insolvabele ondernemingen. Aan deze twijfel ligt ten grondslag
de constatering dat circa 95r van de surséances daadwerkelijk in een faillissement eindigt.
Het gebrek aan reorganiserend vermogen van de surséanceregeling kan er toe leiden dat
ondernemingen niet, of onnodig laat, worden gereorganiseerd. Tevens blijkt dat de feitelijke
reorganisatie van insolvabele ondernemingen op dit moment in hoofdzaak geschiedt via het
faillissement. Dit is in strijd met de bedoeling van de wetgever. In het MDW project
Modernisering Faillissementswet wordt onderzocht of het mogelijk is het reorganiserende
vermogen van de Faillissementswet, in het bijzonder van de surséanceregeling, te
versterken. "
In oktober 2001 werd het eindrapport aan het kabinet aangeboden, dat het na een
standpuntbepaling naar de Tweede Kamer heeft gezonden. so De MDW-werkgroep heeft haar
opdracht breed opgevat ai heeft de richting aangegeven waarin en de wijze waarop het
Nederlandse insolventierecht zich verder zou dienen te ontwikkelen. Bij de MDW-werkgroep
blijft voorop staan dat de schuldeisers recht hebben op voldoening van hun vorderingen. De
MDW-werkgroep heeft gezocht naar mogelijkheden om - zonder de belangen van
schuldeisers terzijde te schuiven - de overlevingskansen voor bedrijven in
betalingsmoeilijkheden te vergroten. Voor de aanbevelingen zij verwezen naar het
eindrapport, dan wel de brief van de Minister van Justitie in reactie op het eindrapport. s 1
De Commissie Insolventierecht is ingesteld bij Besluit van 3 april 2003, Stcrt. 2003, 76 als
tijdelijk adviescollege van de Minister van Justitie ter advisering over het insolventierecht. De
Commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staterr.Generaal te adviseren
over wetgeving op het terrein van het insolventierecht, meer in het bijzonder over de
onderwerpen die samenhangen met of voortvlceien uit evengenoemde brief van de Minister
van Justitie. De Commissie Insolventierecht zal in het najaar van 2006 komen met een
voorontwerp van een nieuwe insolventiewet met toelichting, waarbij het eindrapport van de
MDW-werkgroep als leidraad kan dienen. Bij brief van 29 juni 2006 heeft de voorcitter van
de Commissie Insolventierecht al de belangrijkste uitgan~spunten en hoofdlijnen van het
voorontwerp voor de nieuwe Insolventiewet prijsgegeven. s In het kader van mijn onderzoek
wil ik de volgende drie aspecten ncemen. Het reorganiserende vermogen moet worden
versterkt. Dit houdt in dat een levensvatbare onderneming in fmanciële moeilijkheden de kans
moet hebben de ondernemingsactiviteiten voort te zetten. Schuldsanering en reorganisatie
mceten zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden bevorderd. Er komt een uniforme
insolventieprocedure. Handhaving van het huidige onderscheid van surseance als
reorganisatie-instrt.unent en het faillissement als liquidatie-instrument is niet langer gewenst.
Het voorontwerp van een nieuwe insolventiewet is nog steeds niet openbaar, maar mijn
verwachting is dat dit voorontwerp geen directe implicaties voor mijn onderaoek heeft. Het
48 De MDW-werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de departementen van Justitie, Sociale Zaken,
Economische Zaken en Financiën en werd voorgezeten door prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers.
a9 Zie brief van
de Ministers van Economische Zaken en van Justitie, Kamerstukken II 1998-1999, 24 036, nr.
126, blz. 4-5.
so
Brief d.d. 3 december 2001 van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2001-2002,
24 036, nr. 238.
s~ Kamerstukken II 2001-2002, 24 036, nr. 238.
s2
De vindplaats is nog onbekend.
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gaat immers om een vervanging van de huidige Faillissementswet, dus civiele wetgeving. De
onderzochte doorstartconstructies zullen blijven bestaan. Dit neemt niet weg dat de
Commissie Insolventierecht zich ook de gevolgen van fiscale wetgeving aantrekt. Zo heeft ze
bij brief van 6 juli 2006 aan de Tweede Kamer der StaterrGeneraal in het kader van het
lopende wetsvoorstel Werken aan winst enkele kanttekeningen geplaatst. Het gaat hier om een
wetsvoorstel dat de Wet Vpb 1969 ingrijpend zou moeten veranderen per 1 januari 2007.
Daarbij is opvallend dat zij zich met name erop beroept dat met de nieuwe
insolventiewetgeving wordt beoogd het reorganiserend vermogen van in moeilijkheden
verkerende bedrijven te versterken. Vervolgens worden drie fiscale bepalingen genoemd die
strijden met deze doelstelling. In wezen zegt de Commissie Insolventierecht dat fiscale
wetgeving het reorganiserend vermogen van een onderneming moet versterken. Hiermee kan
ik volledig instemmen en ook de Minister van Justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat
de faillissementswetgeving het reorganiserend vermogen van ondernemingen dient te
versterken. Ik zie niet in waarom voor fiscale wetgeving een andere doelstelling zou moeten
gelden.
1.2.5
Fiscale atbakening
Mijn onderzoek is met name gericht op de fiscale aspecten. In het tweede hoofdstuk wordt het
civiele kader waarbinnen de doorstartconstructies zich voltrekken beschreven. Ik heb me daar
moeten beperken tot de hoofdlijnen. Er komen bij een doorstart in de praktijk uiteraard veel
meer vragen van civiele aard aan bod.
Voornamelijk heffingstraject beschouwd
Een verdere afbakening van het onderzoek heeft te maken met de twee aspecten van het
belastingrecht: regels met betrekking tot heffmg, dan wel invordering van belastingen. In dit
onderzoek komt de invordering slechts aan bod voorzover van belang voor de doorstart, zoals
bijvoorbeeld kwijtschelding van belastingschulden in het kader van een akkoord (artikel 26
Inv.) Het onderLOek richt zich voornamelijk op de heffmgsaspecten van de doorstart.
In de insolventiepraktijk zijn de omzet- en loonbelasting de belangrijkste openstaande
belastingschulden. In dit onderzoek blijft de loonbelasting echter buiten beschouwing, omdat
deze qua heffmgstechniek bij een doorstart van een onderneming niet interessant is. De
doorstart leidt immers op zich niet tot heffingen in de loonbelasting. Wel kan er sprake zijn
van een loonbelastingschuld die in het kader van een akkoord wordt kwijtgescholden. Dat het
dan om een loonbelastingschuld gaat is geen onderscheidend criterium, in dier voege dat bij
de kwijtschelding door de fiscus geen voorwaarden worden gesteld die specifiek zijn voor de
loonbelasting. De omzetbelasting wordt daarentegen uitgebreid behandeld, omdat zij bij de te
onderscheiden doorstartconstructies wel een relevante rol speelt. De keuze voor behandeling
van de overdrachtsbelasting houdt verband met de verwantschap met de omzetbelasting en de
financiële relevantie. In een aantal doorstartgevallen is namelijk een vrijstelling van de
overdrachtsbelasting aan de orde, wanneer er omzetbelasting wordt geheven. Ondanks het
lage tarief van 6a~o is het met de overdrachtsbelasting gemoeide bedrag vaak aanzienlijk,
omdat het voorwerp van belasting (onroerend goed) een grote waarde vertegenwoordigt.
De keuze voor de inkomste~ en vennootschapsbelasting houdt eveneens verband met het
gegeven dat bij de te beschouwen doorstartconstructies al snel belastbare feiten op grond van
de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) of Wet op de vennootschapsbelasting
1969 (Wet Vpb 1969) aan de orde zijn. In verband met aanwezige compensabele verliezen
hoeft dit niet altijd te leiden tot belastingschulden. De bepalingen uit de Wet IB 2001 zijn
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relevant, omdat een aantal bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn voor de Wet Vpb
1969.
Het kan altijd gebeuren dat in een concreet doorstartgeval er een andere belastingsoort is die
de belangrijkste belastingschuld vormt. Te denken valt aan een gefailleerde
transportonderneming met een groot aantal vrachtauto's,53 waarbij motorrijtuigenbelasting de
grootste belastingschuld is. Dit vormt echter geen aanleiding tot behandeling van meer dan de
vier geselecteerde belastingsoorten.
Europeesrechte[ijke dimensie
In dit onderzoek gaat het bij de schuldenaar om een BV~NV die opgericht en gevestigd is in
Nederland. De schuldeisers wonen of zijn gevestigd in Nederland. Buitenlandse
ondernemingen kunnen ook te maken krijgen met het Nederlandse belastingrecht. In de regel
bedienen multinationals zich van lokale dochtervennootschappen en die vallen dan gewoon
onder de Nederlandse jurisdictie. Ook kunnen buitenlandse bedrijven zich bedienen van
zogeheten vaste inrichtingen. Het gaat dan in het bijzonder om bedrijfspanden, van waaruit
bedrijfsactiviteiten worden ontplooid. Een vaste inrichting heeft geen rechtspersoonlijkheid.
Wel vallen vaste inrichtingen onder het Nederlandse belastingrecht, in die zin dat hun winst in
Nederland volgens de meeste belastingverdragen belast mag worden. 54 Hcewel
belastingaanslagen aan een vaste inrichting kunnen worden opgelegd, is het echter bij niet
betaling de buitenlandse rechtspersoon waarbij vermogen zal moeten worden uitgewonnen ter
delging van belastingschulden. De fiscale implicaties voor vaste inrichtingen komen derhalve
niet aan bod in dit onderzoek.
De Nederlandse wetgeving wordt echter in tcenemende mate béinvloed door EU-recht. Dit
geldt voor alle rechtsterreinen. Ik noem voor het insolventierecht als voorbeeld de Europese
Insolventieverordening, welke van toepassing is bij grensoverschrijdende insolventies binnen
de EU.55 Het fiscale recht staat eveneens onder sterke invloed van het Europese recht. Zo is de
Nederlandse omzetbelasting gebaseerd op de Zesde Richtlijn. 56 In wezen is er sprake van
harmonisatie van de omzetbelasting binnen de EU-lidstaten. Bij de totstandkoming van fiscale
wetgeving wordt aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke implicaties. Bij de
winstbelastingen zoals de vennootschapsbelasting is er overigens nog geen sprake van
harmonisatie binnen Europa. Toch zijn de Europese ontwikkelingen op dit terrein relevant,
omdat zij hun weerslag kunnen hebben op het Nederlandse fiscale stelsel. Daarom wordt
bijvoorbeeld ook de grensoverschrijdende verliesverrekening binnen Europa behandeld.
1.2.6
Vraagstelling
Met inachtneming van bovengenoemde afbakening luidt de centrale vraagstelling van dit
onderzoek:
Welke fiscaalrechtelijke belemmeringen doen zich voor bij doorstart van een onderneming
van een BV~NV gevestigd in Nederland, al dan niet binnen concernverband, b~ een akkoord,
aandelentransactie en activatransactie en hoe kunnen deze zoveel mogelijk worden
weggenomen?
53 Bij een autoverhuurbedrijf kan zich hetzelfde voordoen. Wel dient men zich rekenschap te geven van artikel 8
Wet MRB 1994. De kentekenhouder zal dan degene zijn aan wie het motorrijtuig ter beschikking staat (in de
~raktijk voor een maand of langer).
4 Zie artikel 5 OECD-modelverdrag.
ss Verordening nr. 1346~2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedwes, Pb L 160~1.
sb
Zesde Richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde: uniforme grondslag (77~388~EEG). Deze
richtlijn is te vinden in elke fiscale wettenbundel.
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1.3

Onderzoeksmethode en toetsingskader

Ondenoeksmethode
Aan dit onderzoek ligt een traditionele onderzoeksmethode ten grondslag. De relevante
wetsteksten met de daarop betrekking hebbende parlementaire stukken en besluiten van de
Staatssecretaris van Financiën, rechtspraak en literatuur worden bestudeerd. Bij de selectie en
beoordeling van de relevantie daarvan heb ik mij (mede) laten leiden door mijn ervaring in de
insolventiepraktijk. Deze ervaring komt voort uit mijn werk bij het Ministerie van Financiën
voor een jaar, waarbij ik een beeH heb mogen krijgen van de faillissementspraktijk, de
attitude van belastingambtenaren, welke informele mechanismen er spelen et cetera. Daarbij
heb ik mij nimmer bezig gehouden met beslissingen in specifieke zaken. Voorts heb ik via
diverse contacten met direct betrokkenen bij insolventies, zoals curatoren en
insolventieadviseurs kennis opgedaan. Daarnaast zijn er de ervaringen die ik heb opgedaan als
docent bij de Insolad~Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht. Bij dit alles dient men
zich te realiseren dat over de fiscale aspecten van de te onderzoeken doorstartconstructies
relatief weinig is geschreven. Dit onderzoek heeft dan ook een exploratief karakter.
Toetsingskader
In de vraagstelling wordt het woord `belemmering' gehanteerd. Hieronder versta ik iedere
aangelegenheid waarbij de bij de doorstart van de onderneming betrokkenen een hindernis
ondervinden of als zodanig kunnen ervaren bij het uitvoeren van de doorstartconstructie. Ik
heb bewust geen gradatie in de hindernis willen aanbrengen. Het kan zijn dat een wetsartikel
zo prohibitief werkt dat men een andere doorstartconstructie gaat uitvoeren. Denk
bijvoorbeeld aan artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969, dat een ontvlechting van een fiscale
eenheid Vpb door een aandelentransactie in sommige gevallen onmo~elijk maakt, waardoor
men kan besluiten dan maar een activatransactie uit te vceren. ~ Er zijn echter ook
belemmeringen die niet zo zwaar wegen voor betrokkenen. Als voorbeeld haal ik aan het
wachtjaar van de taxcredit.58 De aanmerkelijkbelanghouder moet een jaar wachten na de
vereffening van `zijn' vennootschap alvorens het verlies uit aanmerkelijk belang tot een
belastingteruggave leidt. Deze regeling zal op zichzelf iemand niet weerhouden van een
activatransactie met liquidatie van de vennootschap. Daarvoor is dit nadeel niet zwaarwegend
genoeg. Toch wil ik hier spreken van een belemmering. Derhalve hanteer ik een ruime
definitie van belemmering.
Indien is vastgesteld dat er een belemmering is, dan rijst de vraag of er een
rechtvaardigingsgrond is. De belemmering kan gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld om fraude
met of ontwijking van belastingen te voorkomen.59 In wezen gaat het bij de tcetsing om de
vraag of de belastingwetten optimaal functioneren, in het bijzonder wat betreft het vermogen
om reorganisatie te bewerkstelligen van bedrijven in moeilijkheden (`reorganiserend
vermogen'). Ook de MDW-Werkgroep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Fase en de
Commissie Insolventierecht laten zich feitelijk leiden door de vraag of het

57 Zie ~ 6.3.4.4.3.
Sg Zie ~ 5.3.4.2.
59 In dit verband vergelijke men artikel 11, eerste lid, Fusierichtlijn (Richtlijn 90~434IEEG), waarin is bepaald
dat men geen beroep kan doen op de Fusierichtlijn indien het hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude
of belastingontwijking is. In artikel 1, tweede lid, Moeder-dochterrichtlijn is bepaald dat de Richtlijn geen
beletsel vormt voor de toepassing van nationale of verdragsrechtelijke voorschriften ter bestrijding van fraude en
misbruiken.
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reorganisatievermogen van ondernemingen in moeilijkheden wordt versterkt. Het MDWproject was er immers op gericht `het reorganiserende vermogen van de Faillissementswet, in
het bijzonder van de surseanceregeling, te versterken.' 60
Hierbij maak ik wel de kanttekening dat enkel een levensvatbare onderneming de kans moet
krijgen haar ondernemingsactiviteiten voort te zetten. Het moet niet zo zijn dat men altijd een
onderneming de gelegenheid moet bieden door te starten. In dit verband wordt gesproken van
`rescue hype' of `continuïteitsmanie'.61 Ondernemingen met kansloze perspectieven mogen
niet worden voortgezet en mogen dus ook door fiscale wetgeving niet gefacilieerd worden.
Door inefficiënte ondernemingen uit de maatschappij te verwijderen komen de aan deze
ondernemingen gebonden productiefactoren zoals géinvesteerd vermogen, verbonden
personeel et cetera, beschikbaar voor alternatieve allocatiemogelijkheden. Ook frauduleuze
ondernemingen mogen wat mij betreft niet voortgezet worden. Uit het in januari 2006 door de
Minister van Justitie gepresenteerde onderzoek naar de omvang van fa illissementsfraude in
Nederland blijkt dat in 24oro van de faillissementen aanwijzing is voor enige vorm van
faillissementsfraude.62 In dit verband merk ik wel op, dat bij een doorstart juist het
frauduleuze deel (management, aandeelhouders en~of bestuurders) kan worden vervangen en
dan rijst er geen bezwaar voor de voortzetting van de ondememing.

1.4
Plan van aanpak
Ter beantwoording van de probleemstelling
hoof;istukken.

is

het onderzoek

opgedeeld

in zeven

1.4.1
Hoofdstuk 2 (civielrechteGjk kader)
In hoofdstuk 2 worden de civiele aspecten van doorstartconstructies besproken. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen doorstart binnen de eigen entiteit en in een nieuwe entiteit.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de doorstart van concerns. Zo komen in dit hoofdstuk
aan bod het akkoord, de aandelentransactie, waartoe ik ook de sterfhuis- en
ziekenhuisconstructie reken, en de activatransactie, waartoe ook de juridische splitsing wordt
gerekend.
1.4.2
Hoofdstukken 3 tlm 7(fiscaalrechtelijk kader)
In de hoofdstukken 3 tlm 7 komen de fiscale aspecten van een doorstart aan bod. Er is
gekozen
voor de beschouwing van achtereenvolgens
de omzetbelasting,
de
overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Zoals hierboven is
aangegeven is deze keuze bepaald door de relevantie in de insolventiepraktijk in verband met
de in dit onderzoek te bespreken doorstartconstructies. Tot slot worden ook de
invorderingsaspecten die verband houden met een doorstart van een onderneming behandeld.
Hoofdstuk 3
De omzetbelasting vormt het voorwerp van bespreking in hoofdstuk 3. Behalve dat de
omzetbelasting de meeste opbrengsten voor de overheid genereert (voor 2006 geraamd op E
37.436 miljoen), is het ook de belangrijkste belastingsoort bij een doorstart van een
bo

Brief van 24 maart 1999 van de Ministers van Economische Zaken en Justitie aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer ( Kamerstukken II 1998-1999, 24 036, nr. 126, blz. 30).
61 Zie S. de Ranitz, `Revision of the Dutch Bankruptcy Act: he 'Rescue rush": in: Comparative and
international perspectives on bankruptcy !aw reform in the Netherlands, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2001, blz. 13-25.
bz Kamerstukken 1I 2005-2006, 27 244, nr.
25, blz. 1.
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onderneming. In de eerste plaats gaat een doorstart doorgaans gepaard met belastbare feiten
voor de Wet OB 1968. In de tweede plaats is het toepasselijke tarief vaak 190~0, waazdoor
substantiële belastingschulden kunnen ontstaan. In dit hoofdstuk worden de fiscale gevolgen
voor de omzetbelasting bij een doorstart van een onderneming beschreven.
Hoojdstuk 4
In hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan de overdrachtsbelasting. De
overdrachtsbelasting kan bij een doorstart een belangrijk aandachtspunt zijn. Het tarief is
weliswaar slechts 6oro, maar de grondslag waarover wordt geheven betreft een hoge waarde,
omdat het handelt om onroerende zaken. Daardoor kan het toch gaan om substantiële
belastingschulden. Met name binnen concernsituaties vormt de verschuiving van onroerende
zaken een belangrijk aandachtspunt bij insolventie, omdat onder omstandigheden de
onderlinge overdracht van onroerende zaken is vrijgesteld.
Hoofdstuk S
Het vijfde hoofdstuk is gereserveerd voor de inkomstenbelasting. Hoewel deze belasting
wordt geheven van natuurlijke personen, aldus artikel 1.1 Wet IB 2001, is om twee redenen
behandeling van de Wet IB 2001 toch noodzakelijk. In de eerste plaats zijn bij een
doorstartende vennootschap altijd natuurlijke personen betrokken die het uiteindelijke belang
in de vorm van aandelen in die vennootschap hebben. Dit geldt ook in concernsituaties. Niet
in alle gevallen leidt een doorstart van een onderneming tot belastingheíTing bij die personen,
maar indien zich belastbaze feiten bij die aandeelhouders voordoen, dan zal dat gebaseerd
moeten zijn op de Wet IB 2001. In dit hoofdstuk worden die belastbare feiten in kaart
gebracht. In de tweede plaats bevat de Wet IB 2001 een reeks van bepalingen die van belang
zijn voor de vaststelling van de winst van een BVINV. Zo vindt men de
kwijtscheldingswinstvrijstelling, een vrijstelling die van belang is voor een akkoord, in de
Wet IB 2001.63 In de Wet Vpb 1969 wordt deze kwijtscheldingswinstvrijstelling van
overeenkomstige toepassing verklaard.ó4 In het hoofdstuk over de Wet IB 2001 wordt de
kwijtscheldingswinstvrijstelling behandeld en in het hoofdstuk over de Wet Vpb 1969 wordt
ernaar verwezen en wordt zij
verder besproken voorzover
relevant voor
vennootschapsbelastingplichtige lichamen.
Hoofdstuk 6
De bespreking van de vennootschapsbelasting komt in het zesde hoofdstuk aan bod. De
vennootschapsbelasting wordt geheven naaz de winstó5 en die zal juist niet aanwezig zijn bij
verlieslatende vennootschappen. Toch kunnen zich een aantal voor de Wet Vpb 1969
belastbaze feiten voordoen die ondanks de mogelijkheid van verliesverrekening tot feitelijke
belastingschulden leiden. In dit verband is te denken aan antr misbruikbepalingen in het per 1
januari 2003 ingevoerde herziene regime van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Voorts wordt de positie van aan de vennootschapsbelasting
onderworpen schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaaz beschouwd. Dit hoofdstuk
vormt tezamen met het hoofdstuk over omzetbelasting zowel in kwantiteit als relevantie het
belangrijkste onderdeel van dit onderzoek.

63 Artikel 3.13,
eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001.
ba Artikel 8,
eerste lid, Wet Vpb 1969.
bs [ngevolge
artikel 7, eerste lid, Wet Vpb 1969 wordt bij binnenlandse belastingplichtigen de
vennootschapsbelasting naar het belastbare bedrag geheven. Blijkens het tweede lid is het belastbare bedrag de
in een jaar genoten belastbare winst venninderd met de te verrekenen verliezen.
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Hoofdstuk 7
Het laatste hoofdstuk van het fiscale kader gaat over invordering door de fiscus. Hoewel het
onderzoek zich primair richt op het heffingstraject, is behandeling van bepaalde
invorderingsaspecten relevant. De insolventiepraktijk laat zien dat de fiscus vaak een
belangrijke schuldeiser is. Vóór 2006 was ook het UWV vaak een belangrijke schuldeiser.
Met ingang van 2006 heft de belastinginspecteur de premies werknemersverzekeringen
(artikel 57 Wfsv) en de belastingontvanger is belast met de invordering van deze premies
(artikel 60 Wfsv).66 Het UWV is dan ook nu formeel geen schuldeiser meer, hetgeen
bijvoorbeeld betekent dat alleen een steunvordering van het UWV kan worden gevraagd
voorzover de vordering betrekking heeft op premies werknemersverzekeringen over
tijdvakken gelegen vóór 1 januari 2006.67 In de Invorderingswet 1990 cum annexis is een
uitgebreid stelsel van regels met betrekking tot invordering te vinden. In dit hoofdstuk worden
die gedeelten behandeld die van belang zijn voor de doorstart van een onderneming.
1.4.3
Hoofdstuk 8(conclusies en aanbevelingen)
In hoofdstuk 8 wordt een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling. Daartoe worden
eerst de in eerdere hoofdstukken geconstateerde belemmeringen naar doorstartconstructie
gerangschikt. Daarbij wordt nagegaan of er een rechtvaardiging voor de geconstateerde
belemmering bestaat. Indien een rechtvaardiging niet bestaat, dan wordt een aanbeveling
gedaan om de belemmering zoveel mogelijk weg te nemen. Voorts doe ik vijf aanbevelingen
met een meer algemeen beleidsmatig of programmatisch karakter. Daarmee zijn ook
belemmeringen weg te nemen.

66

Op grond van artikel 3.1 Invoeringswet financiering sociale verzekeringen blijft het oude recht van toepassing
op premies werknemersverzekeringen voor tijdvakken vóór 1 januari 2006.
67 Daartoe is per 1 januari 2006 artikel 3, ~ 3, negende lid, Leidraad Invordering 1990 aangepast.
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2

DOORSTARTCONSTRUCTIES

2.1
Inleiding
De doorstartconstructies die het onderwerp van deze studie zijn, doen zich voor in twee
hoofdvormen. De eerste hoofdvorm is de doorstart binnen dezelfde rechtspersoon. De tweede
hoofdvorm behelst de doorstart van een onderneming in een andere rechtspersoon.
Bij een doorstart binnen dezelfde rechtspersoon worden middelen ter beschikking gesteld
voor de sanering van de onderneming. Deze middelen zij n afkomstig van aandeelhouders, een
bank, andere investeerders et cetera. Zoals aangegeven in ~ 1.2 ziet dit onderzoek enkel op
gevallen waarin men een ontoereikend eigen vermogen heeft, dan wel geen eigen of vreemd
vermogen (meer) kan aantrekken om alle schulden integraal (op termijn) te voldoen. De
realisering van de doorstart van een onderneming binnen dezelfde rechtspersoon kan zich dan
voltrekken via een akkoord (~ 2.2) enlof aandelentransactie (~ 2.3). In co~ernsituaties kan
men ook een zogenaamde sterfhuisconstructie (~ 2.4) of een ziekenhuisconstructie (~ 2.5)
toepassen, maar feitelijk gaat het dan om een bepaalde vorm van aandelentransactie.
Bij een doorstart in een andere rechtspersoon worden de voor de voort te zetten onderneming
noodzakelijke activa (en eventueel sommige passiva) aan een andere vennootschap
overgedragen. In dit verband wordt gesproken van een activatransactie ( ~ 2.6). De juridische
splitsing is de facto een species van activatransactie (~ 2.7).
Na de behandeling van de beide hoofdvormen en de verschillende varianten, wordt ingegaan
op welke motieven er spelen bij de keuze van het doorstartmodel (~ 2.8).

2.2

Akkoord

2.2.1
Inleiding
Bij een doorstart binnen de bestaande rechtspersoon zal men zich in het bijzonder moeten
richten op vermindering van de bestaande enlof toekomstige verplichtingen. Voor de
bestaande schuldenlast zal een regeling met de schuldeisers moeten worden getroffen. Deze
zullen uitstel van betaling enlof vermindering van hun vorderingen moeten aanvaarden.
Hiertoe zal de schuldenaar met hen een akkoord moeten sluiten. Bij vermindering van de
toekomstige verplichtingen is te denken aan afslanking van het personeelsbestand, wijziging
of beëindiging van (te dure) duurovereenkomsten et cetera. Met name de afslanking van het
personeelsbestand is vaak een belangrijk item. Daarop kom ik terug bij de bespreking van de
activatransactie in ~ 2.6.
Een akkoord is een overeenkomst tussen een schuldenaar en zijn gezamenlijke schuldeisers.l
Bij een akkoord onderscheidt men een onderhands akkoord en een dwangakkoord. Het
dwangakkoord is weer onder te verdelen in het surseanceakkoord en het
faillissementsakkoord. Het belangrijkste verschil tussen een onderhands akkoord en een
dwangakkoord is dat bij een onderhands akkoord een schuldeiser mcet instemmen wil hij
gebonden aan het akkoord zijn, terwijl bij een dwangakkoord een bepaald quorum vereist is
voor gebondenheid van alle schuldeisers, ook al 3emt een bepaalde schuldeiser tegen. De
wettelijke voorwaarden voor een surseanceakkoord en die voor een faillissementsakkoord zijn
1 Van der Feltz, I, (S.C.J.J. Kortmann 8c N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van de faillissementswet, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1994, blz. 145. Zie voorts Hoge Raad 31 januari 1992, NJ 1992, 686.
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nagenoeg gelijk aan elkaar.2 In beide gevallen wordt met een akkoord een einde gemaakt aan
de surseance c.q. het faillisseme nt als de homologatie van het akkoord door de rechter in
kracht van gewijsde is gegaan.3
Vereist voor het aannemen van een dwangakkoord in faillissement en surseance van betaling
is toestemming van de gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen, erkende en
voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers, die tezamen ten minste de helft van het
bedrag van de door geen voorrang gedekte erkende en voorwaardelijk toegelaten
schuldvorderingen vertegenwoordigen.4 Hierbij zij aangetekend dat de rechter-commissaris5
een aangeboden akkoord kan vaststellen als ware het aangenomen, indien drievierde van de
ter vergadering verschenen, erkende en voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers
voor het akkoord hebben gestemd. De verwerping van het akkoord moet dan wel het gevolg
zijn van het tegenstemmen van een of ineer schuldeisers die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen en in het bijzonder het percentage dat die schuldeisers, zou de boedel
worden vereffend, naar verwachting aan betaling op hun vordering zullen ontvangen, in
redelijkheid niet tot dit stemgedrag hebben kunnen komen.ó
Bij een algeheel onderhands akkoord zou één schuldeiser al de totstandkoming van een
akkoord kunnen verhinderen, want wanneer hij niet instemt is hij niet gebonden aan het
akkoord. Ik gebruik `algeheel' om aan te geven dat de schuldenaar natuurlijk altijd met een
deel van zijn schuldeisers tot overeenstemming kan komen, maar dat bindt de anderen niet.
Bij een sanering zal de schuldenaar toch proberen met iedere schuldeiser tot overeenstemming
te komen. Bovendien zien schuldeisers niet graag dat anderen buiten schot blijven, zodat de
instemming van een akkoord vaak geschiedt onder de (impliciete) voorwaarde dat alle andere
(grote) schuldeisers ook akkoord zijn. Een weigerachtige schuldeiser ~ kan bij hoge
uitzondering worden gedwongen toe te treden tot het akkoord. In Hoge Raad 12 augustus
2005, NJ 2006, 230, JOR 2005, 257, is namelijk bepaald dat het de schuldeiser in beginsel
vrij staat het hem door de schuldenaar aangeboden akkoord te weigeren. Dit kan alleen
uitzondering lijden, indien de uitoefening van deze bevoegdheid wordt misbruikt (art. 3:13
BV~ en de schuldeiser aldus naar redelijkheid aanvaarding van het aanbod niet had kunnen
weigeren. Volgens de Hoge Raad is de omstandigheid dat een schuldeiser de slechte
financiële positie van de schuldenaar of diens dreigende faillissement kent of behoort te
kennen, in het algemeen niet voldoende om de gevolgtrekking te wettigen dat die schuldeiser
misbruik maakt van zijn bevoegdheid te weigeren met het hem aangeboden buitengerechtelijk
akkoord in te stemmen. Tegenover het belang van do schuldeiser bij voldoening van zijn
vordering door verhaal op alle goederen van zijn schuldenaar, zal het belang van de
schuldenaar dat door de instemming van de in het geding betrokken schuldeiser met het
akkoord de mogelijkheid bestaat dat een faillissement, surseance van betaling of
schuldsaneringsregeling wordt voorkomen, doorgaans niet zwaar genoeg wegen. In beginsel
zal van de individuele schuldeiser niet hoeven te worden gevergd dat deze het belang laat
prevaleren dat de schuldenaar beoogt te behartigen, namelijk dat hij (sneller) van zijn
z Voor surseance de artikelen 252-281 Fw en voor faillissement de artikelen 138-172 Fw.
3 Artikel 161 Fw voor het faillissement en artikel 276 Fw voor de surseance.
4 Artikel 145 Fw voor het faillissement en artikel 268 Fw voor de surseance.
5 Bij surseance leze men rechtbank indien zich het in de praktijk overigens niet meer voorkomende geval
voordoet dat geen rechter-commissaris is benoemd.
6 Artikel 146 Fw voor het faillissement en artikel 268a Fw voor de surseance.
~ Waaronder ook is te verstaan een preferente schuldeiser, zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 9 april 1987, V-N
1988, blz. 555, pt. 41; Rb. Utrecht 20 juni 1995, V-N 1995, blz. 3540, pt. 25, en Pres. Rb. Breda 21 maart 1996,
V-N 1996, blz. 1477, pt. 20. In deze uitspraken werden bedrijfsverenigingen door de rechter gedwongen aan een
onderhands akkoord mee te werken.
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bestaande schuldenlast wordt bevrijd, indien alle schuldeisers met het buitengerechtelijk
akkoord instemmen. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad aangegeven dat dwangdeelname
bij een onderhands akkoord alleen onder zeer bijzondere omstandigheden aan de orde kan
zijn. De vraag is hoe deze uitspraak in de praktijk door de lagere rechters vertaald zal worden.
De meeste zaken dienen zich immers aan als voorlopige voorzieningen die vanwe~ de
tijdsdruk bijna altijd in laatste instantie worden beslist door de voorzieningenrechter bij
rechtbank of gerechtshof. Een schuldeiser mag dus zijn bevoegdheid niet misbruiken, maaz of
zulks het geval is zal van de concrete feiten en omstandigheden van het geval afliangen. Naar
mijn inschatting za1 er geen breuk komen met de tot aan deze uitspraak van de Hoge Raad
bestaande jurisprudentie.g In de kern komt deze jurisprudentie erop neer, dat een schuldeiser
kan worden gedwongen in te stemmen met een onderhands akkoord indien surseance of
faillissement slechts kan leiden tot een lagere uitkering, de grotere schuldeisers wel
deelnemen aan het akkoord en het akkoordvoorstel is opgesteld en wordt begeleid door een
onafhankelijke deskundige. De voorwaarden voor dwangdeelname wazen dus al streng en
mijn verwachting is dat deze voorwaarden het toetsingskader blijven vormen voor de vraag of
er inderdaad sprake is van misbruik van bevoegdheid. Dit neemt niet weg dat ik het allemaal
onvolmaakt blijf vinden, omdat de wettelijke mogel~jkheid ontbreekt een dwangakkoord tot
stand te brengen zonder surseance of faillissement. Momenteel is er wel een wetsvoorstel
aanhangig waarin aan artikel 287a Fw (dat gaat over de wettelijke schuldsanering) wordt
toegevoegd dat een schuldeiser gedwongen kan worden aan een onderhands akkoord mee te
werken, indien zijn weigering misbruik van bevoegdheid oplevert. ~ o Dat zal aan de bestaande
jurisprudentie niet veel toevoegen. Daazentegen zou het minnelijk traject kunnen worden
versterkt en a~u de schuldeiser in de kosten kunnen worden veroordeeld. ~~
Een dwangakkoord heeft bij faillissement en surseance van betaling naar zijn aazd slechts
betrekking op concurrente schuldeisers. 12 Op grond van artikel 157 Fw is het
g Zie nader over de jurisprudentie B. Wessels, Polak-Wessels: Het akkoord, Deel VII, Deventer: Kluwer 1999,
paz. 6222-6237; B. Wessels, `Dwangdeelname aan een onderhands akkoord', Ondernemingsrecht 1999I14, blz.
384390; L. Paulus, F.J.M. Verstijlen, R.D. VriesendoTp, A.J. Noorddam, J.L. Burggraaf 8c R.H. Stutterheim,
`Wetsvoorstel schuldsanering overbodig?', NJB 1994~7, blz. 228-232; C.M. van der Heijden, `Het akkoord
buiten faillissement en surseance van betaling', NTBR 1994~7, blz. 141-144; A.J.J. van der Heiden,
`Buitengerechtelijk dwangakkoord; een vrijwillig faillissement', Praktijkgids 199714821, blz. 651-659; H.B.
Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming, Deventer. Kluwer 1998, blz. 8-10; A.D.W. Soedira,
annotatie bij Rechtbank Almelo 4 februari 1998, JOR 1998, 66; S.H. van Dijk, `Onderhandse dwangakkoorden',
TvI 1999I10, blz. 181-186; G.A. van der Steur, `De (on)mogelijkheid van een gedwongen onderhands akkoord',
Vá0 2000~3, blz. 54-56; G.A. Lankhorst, `Het onderhands akkoord in drie gedingen', NTBR 200119, blz. 452456; M. Nethe, `Goed schuldeiserschap en onderhands dwangakkoord', in: H. Boschman, L. van de Braak 8z O.
Couwenberg e.a., LT: Verzamelde "Groninger" opstellen aangebaclen aan Vino Timmerman, Deventer: Kluwer
2003, blz. 213-228, en G.A. Lankhorst, `Dwangdeelname aan een onderhands akkoord', Bb 2005I15, blz. 172176.
9 J.A. Vreeswijk, De surséance van betaling en het akkoord, Deventer: Kluwer 1973, blz. 9, 24-25 en 69, uitte in
1973 al zijn ongenoegen over het ontbreken van deze mogelijkheid. Frima deed hetzelfde en kwam met een
proeve van een wettelijke regeling: R.P. W. Frima, `De homologatie van het onderhands akkoord', TWS 199218,
blz. 191-196.
lo
Kamerstukken 1120042005, 29 942, nr. 1-2.
t~ Zie nader I.S.J. Houben, `Een onderhands dwangakkoord', Tv12006, 21, p. 96 (Tv1200614, blz. ]00-101).
~Z N.J.H. Huls, `Naar een economische faillissementsfilosofie; niet terug- maar vooruitkijken', in: Justitiële
verkenningen 2000, nr. 2, blz. 29, meent dat het zinvol is de mogelijkheden van dwangakkoorden uit te breiden
tot separatisten en preferente crediteuren. In dezelfde zin S.C.J.J. Kortmann, J.J. van Hees 8c N.E.D. Faber,
`Continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden', Tijdschrift voor Privaatrecht 199814, blz. 106. R.J.
Abendroth, `Het dwangakkoord verdient beter', TvI 2004, 57, p. 283 (TvI2004~special, blz. 284), meent dat het
dwangakkoord zich ook dient uit te strekken tot p'eferente crediteuren. In dezelfde zin O. Couwenberg,
`Reorganisatieobstakels in faillissement', Ondernemingsrecht 2004~15, blz. 582. Mijn verwachting is dat de
Commissie Insolventierecht met een voorstel hierover zal komen.
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faillissementsakkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers, onverschillig of zij al
dan niet in het faillissement zijn opgekomen. Op grond van artikel 273 Fw is het
surseanceakkoord verbindend voor alle schuldeisers te wier aanzien de surseance werkt; dat
zijn globaal gezegd de concurrente schuldeisers.13 Dat is dus anders dan een akkoord bij de
wettelijke schuldsaneringsregeling, waarbij de preferente crediteuren wel zijn betrokken
(artike1332 Fw). In de praktijk treden preferente schuldeisers (met name de fiscus) wel toe tot
een akkoord. Bij een onderhands akkoord moet men eveneens de preferente schuldeisers erbij
betrekken, want enkel sanering van de concurrente schulden bij voortbestaan van de
preferente schulden zal vaak ontoereikend zijn. Voor de homologatie van een
faillissementsakkoord is in artikel 163 Fw dwingend voorgeschreven dat de aanspraken van
preferente schuldeisers ~ 4 moeten zijn gewaarborgd door de gelden voor hen in handen van de
curator te geven, dan wel zekerheid daarvoor te stellen. Voor de homologatie van een
surseanceakkoord is geen overeenkomstige regeling te vinden, maar gezien het feit dat de
surseance niet geldt voor preferente schuldeisers, mag hetzelfde worden aange nomen. ~ 5 In de
praktijk wordt bij een dwangakkoord een voorwaardelijk akkoord met de preferente
schuldeisers gesloten. De voorwaarde is dan dat het akkoord met de concurrente schuldeisers
wordt gehomologeerd. Daarmee mogen preferente schuldeisers nog niet ncestemmen over
een dwangakkoord. Indiening van een vordering voor een surseanceakkoord door een
preferente schuldeiser impliceert dat hij zijn recht van voorrang verliest, tenzij de vordering
vóór de aanvang van de stemming wordt teruggenomen.16 Bij faillissement kunnen preferente
schuldeisers afstand doen van hun preferentie. l~ In de praktijk zal zeker geen sprake zijn van
volledige afstand van deze preferentie. l g De preferente schuldeisers treden toe tot het akkoord
onder de genoemde opschortende voorwaarde en willen hun voorrang vertaald zien in een
hoger aandeel dan wat de concurrente schuldeisers krijgen. Wat betreft preferente
schuldeisers gaat het in het bijzonder om de fiscus.19 De vordering van het preferente UWV
zal sinds 1 januari 2006 minder zijn. Aangezien de premies werknemersverzekeringen door de
Belastingdienst worden geheven en ingevorderd,20 zal de vordering van het UWV enkel nog
maar bestaan uit gesubrogeerde rechten van werknemers op basis van de
loongarantieregeling.
2.2.2
Inhoud van het akkoord
Hierna worden vijf verschillende in de praktijk voorkomende akkoorden besproken. Het
aantal mogelijkheden is echter niet genormeerd, want de partijen zijn in beginsel vrij te
regelen wat hen goeddunkt.21 Bij een onderhands akkoord dient men wel rekening te houden
13 In artikel 232 Fw worden de vorderingen vermeld die buiten de surseance vallen.
la En
voldoening van de faillissementskosten.
~ s In dezelfde zin A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 303.
16 Artikel 257, tweede lid, Fw. De bewindvoerder wijst bij zijn aankondiging van een ontwerp van akkoord de
crediteuren bij indiening van hun vorderingen op het bepaalde in artikel 257, tweede lid, Fw (zoals geregeld in
artikel 256, tweede lid, Fw). In de praktijk is gebruikelijk dat de bewindvoerder direct na de surseance al vraagt
om de vorderingen in te dienen. In HR 16 februari 1996, NJ 1997, 607, is nu bepaald dat de bewindvoerder met
zoveel woorden moet aangeven dat hij een reeds gedane indiening van een vordering waarvoor de surseance niet
geldt, zal beschouwen als een indiening in de zin van artikel 257 Fw (met alle daaraan verbonden gevolgen),
tenzij betrokkene binnen een bepaalde termijn laat weten dat de indiening niet aldus is bedoeld.
~~ Artikel 143 Fw.
~g Artikel 21, ~ 1, eerste lid, Leidraad Invordering 1990 bepaalt dat indien aan de Ontvanger het verzoek wordt
gedaan om geheel of gedeeltelijk af te zien van de voorrang om andere redenen dan ter bereiking van een
akkoord, het verzoek wordt overgedragen aan het Ministerie.
19 Zie nader over invordering en fiscus hoofdstuk 7.
Zo Zie nader ~ 7.1.
21 A.D.W. Soedira, 'De inhoud van een akkoord ' in: S.C.J.J. Kortmann (red.), De curator, een octopus,
Deventer: Kluwer 1996, blz. 222-223.
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met de bepalingen van het algemene vermogensrecht. Zo kan niet worden afgeweken van
dwingend recht. Bij een dwangakkoord dient men rekening te houden met de negatief
omschreven vereisten voor de homologatie.22 De schuldenaar kan verschillende vormen
gelijktijdig toepassen, bijvoorbeeld aan een aantal schuldeisers een percentageakkoord
aanbieden en aan anderen een akkoord met een converteerbare geldlen~ng. Deze in zeker
opzicht ongelijke behandeling is op zich toegelaten. Zo is bijvoorbeeld het akkoord in de
surseance van Breevast, op grond waarvan de kleine schuldeisers een bedrag in contanten
kregen en bij de grote schuldeisers hun vorderingen in certificaten van aandelen werden
omgezet, door de Rechtbank Utrecht gehomologeerd. De Rechtbank stelde voorop dat een
overeenkomst allerlei afspraken kan bevatten. Daaraan dient goedkeuring slechts te worden
onthouden, indien het tot grote onbillijkheid zou leiden. Uit het enkele feit dat aan de
schuldeisers niet een voor allen gelijksoortige bevrediging wordt geboden, volgt niet zonder
meer dat dit het geval is.23 Ongeacht welke variant men ook kiest, een akkoord is pas effectief
wanneer er door het akkoord en zodanige vrijval van schulden plaatsvindt dat er een gezonde
vermogensverhouding gaat ontstaan. Hierbij teken ik aan dat bij een overnameconstructie de
schulden in stand blijven, maar de opeisbaarheid in de tijd wordt opgeschoven waardoor de
schuldenaar toch niet direct over liquiditeiten voor betaling van deze schulden dient te
beschikken.
De Hoge Raad heeft bepaald dat de bij een akkoord bedongen kwijting niet kan worden
beschouwd als een kwijtschelding als bedoeld in artikel 6:160 BW - ook niet als het ontwerp
van akkoord bijvoorbeeld van `volledige kwijting' spreekt - maar moet worden opgevat als
een verklaring, dat het recht om de voldoening van de restantvordering af te dwingen wordt
prijsgegeven.24 De restantvordering blijft als natuurlijke verbintenis bestaan (art. 6:3 BW). De
schuldeiser is dus niet bevoegd een rechtsvordering in te stellen teneinde de schuldenaar tot
nakoming van het onbetaalde gedeelte te dwingen. Dit ligt anders, indien partijen
overeenkomen dat na kwijting geen natuurlijke verbintenis rest of dat de schuld wordt
kwijtgescholden. Bij kwijtschelding gaat wel de gehele schuld teniet: het betaalde gedeelte
vanwege nakoming van de verbintenis en het niet betaalde gedeelte door de kwijtschelding
(art. 6:160 BW). Er ontstaat dan geen natuurlijke verbintenis. De vraag of er sprake is van
kwijting of kwijtschelding is een kwestie van uitleg van het akkoord. In een akkoord kan in de
voorwaarden expliciet kwijting of kwijtschelding worden opgenomen.
2.2.2.1
Percentageakkoord
Bij een percentageakkoord gaat het om betaling van een bepaald percerttage van de vordering,
eventueel betaling in termijnen, en finale kwijting of kwijtschelding voor het onvoldane deel
van de vordering.
In een percentageakkoord zal men de volgende formulering of woorden van gelijke strekking
aantreffen: "De schuldenaar betaalt aan zijn concurrente schuldeisers over hun vorderingen
een percentage van ... r, tegenover aan hem door die schuldeisers te verlenen volledige
kwijting voor het onvoldaan gebleven gedeelte hunner vorderingen. " ZS
Een minimumpercentage is in de wet niet voorgeschreven. Indien bij een dwangakkoord het
percentage zo laag wordt gesteld, dat de baten van de boedel de bij het dwangakkoord

zz
Voor het faillis sement artikel 153 Fw en voor de surseance artikel 272 Fw.
Z3
Rechtbank Utrecht 9 augustus 1989, NJ 1990, 399.
`" Noge Raad 31 januari 1992, NJ 1992, 686.
ZS Ontleend aanModellen Rechtspraktijk ( losbladig), model III.S (Faillissementswet).

21

bedongen som te boven gaan, dan zal de rechter de homologatie moeten weigeren.2ó Bij een
onderhands akkoord zullen de schuldeisers, indien zij kennis hebben van de grootte van de
boedel, normaliter niet instemmen met een te laag akkoordpercentage.
In een percentageakkoord mogen schuldeisers verschillend behandeld worden. Bekendste
voorbeeld is het akkoord waarbij kleine schuldeisers een hoger percentage van hun vordering
voldaan krijgen, dan de grotere schuldeisers ("getrapt percentageakkoord"). De schulden
worden dan in tranches verdeeld en in de eerste tranche wordt een hoger percentage (soms tot
1000~0) aangeboden. Het percentage zakt naarmate de tranche op een hoger bedrag van de
schuld betrekking heeft. De jurisprudentie heeft deze vorm al vroeg goedgekeurd.27 Zo
oordeelde Hof Den Bosch over een akkoord, waarbij iedere schuldeiser hetzelfde basisbedrag
en hetzelfde percentage van het meerdere boven het basisbedrag kreeg. Het Hof achtte dit
systeem gebruikelijk en voegde daaraan toe dat zulk een systeem in de overgrote meerderheid
van de surseance- en faillissementsakkoorden wordt gehanteerd.28 Dit kan ook tactisch van
belang zijn, omdat men op deze wijze eerder voorkomt dat het vaak grote aantal kleine
schuldeisers niet instemt met het akkoord. De vraag is overigens of er zodoende niet toch een
zekere inbreuk op het beginsel der paritas creditorum is, ook al worden alle schuldeisers op
dezelfde wijze behandeld in die zin, dat een schuldeiser met een bepaalde vordering
overeenkomstig de staffel wordt behandeld. Leuftink merkt wel op dat het niet zo kan zijn dat
men bepaalde schuldeisers tegen hun wil een relatief laag percentage geeft, terwijl die zich
feitelijk niet kunnen verzetten tegen het aannemen van het akkoord, omdat hun aantal minder
is dan een derde en het gebundelde bedrag der vorderingen minder bedraagt dan een vierde
van het totaal. In dat geval zou de rechtbank het akkoord niet moeten homologeren.29 Per 15
januari 200530 is in art. 1451268 Fw het quorum verlaagd, tot kort gezegd SOo~o van de
stemmen en SOo~o van het kapitaal, hetgeen meebrengt dat (een) tegenstemmer(s) minder snel
de aanname van het akkoord kan (kunnen) verhinderen. Het door Leuftink gesignaleerde
gevaar zal zich dus nu eerder kunnen voordoen.
2.2.2.2
Omzetting vorderingen in achtergestelde lening
Bij een akkoord kunnen de vorderingen ook worden omgezet in een achtergestelde lening,
waardoor niet onmiddellijk liquiditeiten vrij behoeven te worden gemaakt. Dit voordeel geldt
eveneens voor die schulden die eerst ná het verbindend worden van het dwangakkoord
bekend worden of waarvan de hoogte dan pas komt vast te staan.31 Hier bestaat dus een
duidelijk verschil met het werken met een percentageakkoord, waarbij later opgekomen
schuldeisers uitbetaling kunnen eisen op basis van het akkoordpercentage, hetgeen ten laste
gaat van liquiditeiten en mogelijk tot het ongedaan maken van het akkoord leidt. Eventueel
kan men een combinatie maken met het percentageakkoord, waarbij bijvoorbeeld de kleinere
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In artikel 153 Fw (faillissement) is vermeld dat het erom gaat dat de baten des boedels de som van het akkoord
aanmerkelijk te boven gaan. De weigeringsgrond bij artikel 272 Fw (surseance) mist het woord `aanmerkelijk'.
Kennelijk berust dit op een misverstand, dat is ontstaan bij de wetswijziging per 1 januari 1992 (invoering
NBW). Zie nader A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 313, en Faillissementswet,
TBtC, Deventer: Kluwer 2004, aant. 8 bij art. 272.
Z~ Zie Rechtbank Amsterdam 8 november 1938, NJ 1938, 1138.
28 Hof `s-Hertogenbosch 16 augustus 2000,JOR 2000~226 (niet in NJgepubliceerd).
z9
A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 301-303.
30 Stb. 2005, 10 (Besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit
van surseance van betaling en faillissement.)
31 Zie artikel 157~273 Fw.
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schuldeisers kunnen o~teren voor gedeeltelijke betaling en de andere schuldeisers voor de
achtergestelde lening.3
In wezen is de achtergestelde lening het spiegelbeeld van de vordering die bij voorrang
verhaalbaar is. De wettelijke basis voor een achtergestelde lening wordt ge vormd door artikel
3:277, tweede lid, B W, maar daarin worden geen eisen gesteld aan de inhoud van de
overeenkomst van achterstelling. Voorts vindt men de achtergestelde lening in de artikelen
2:375, vierde lid, en 2:429, tweede lid, onderdeel b, BW uit het jaarrekeningenrecht, maar ook
daar is geen omschrijving van een achtergestelde lening te vinden. Partijen zijn in beginsel
vrij tal van zaken overeen te komen: gebondenheid van partijen, omvang van de
achterstelling, de effectieve inwerkingtreding ervan, mogelijkheid van verrekening, de
bijkomende contractsbedingen et cetera.33 Achterstelling brengt niet zonder meer mee dat de
schuldeiser zijn recht op verrekening (impliciet) prijsgeeft, noch dat de schuldeiser in geval
van faillissement pas aan bod komt als alle andere schuldeisers zijn voldaan.34 De Hoge Raad
heeft geoordeeld welke gevolgen precies aan een overeenkomst van achterstelling zijn
verbonden, afhankelijk van hetgeen partijen in het concrete geval zijn overeengekomen.
Daarbij vindt het Haviltexcriterium toepassing.35 Een vrij gangbaar type achtergestelde lening
is de overeenkomst van geldlening, waarbij de schuldenaar de op grond van deze
overeenkomst achtergestelde schuld pas dient te voldoen, nadat alle overige, nietachtergestelde schulden zijn voldaan. 36 In elk geval kunnen in een akkoord de
omstandigheden worden aangegeven waarbij de achtergestelde lening ingelost zal worden.
Bij de (her)fmanciering van bedrijven in mceilijkheden is het achterstellen van een vordering
een optie. Zo is bij diverse steunoperaties door de overheid gebruik gemaakt van
achtergestelde leningen.37 De achtergestelde lening is een alternatief voor bedrijven die hun
financiering niet met eigen vermogen en evenmin met vreemd vermogen kunnen realiseren.38
De vordering plus achterstallige rente kan dan worden omgezet in een lening. Dit neemt niet
weg dat over die lening rente zal zijn verschuldigd, die op zijn beurt al dan niet achtergesteld
zal zijn. Men moet dus rekening houden met de toekomstige rente, maar men zou de rentelast
kunnen verlagen door de geldgevers een aantrekkelijk perspectief op een aandeel in de
toekomstige winst te bieden. Leuftink merkt op dat achtergestelde leningen regelmatig
vergezeld gaan van optie- en conversierechten, uit te oefenen na het verstrijken van een
bepaalde periode of bij het optreden van bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen; dit om
het voor een schuldeiser aantrekkelijker te maken.39
32 Zie ook A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 291.
33 B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, blz. k2, A. van Hees, De
achtergestelde vordering en in het bijzonder de achtergestelde geldlening (Recht á Praktijk nr. 51~ Deventer:
Kluwer 1989, blz. 3-4 alsmede C.P. Hooft, `Een achtergesteld rechtskindje', Vc~O 2004I10, blz. 180.
3a
Zie hierover nader I. Spinath, Achtergestelde vorderingen, Deventer: Kluwer 2005, blz. 21-31 en 37-39.
3s
Hoge Raad l8 oktober 2002, NJ 2003, 503, JOR 2002, 234. Het Haviltexcriterium komt voort uit het arrest
van de Hoge Raad van 13 maart 1981, NJ 1981, 635, nadien talloze keren herhaald. Bij de uitleg van een
overeenkomst mcet ook gelet worden op hetgeen de partijen in de gegeven omstandigheden over en weer
redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar
mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en
welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.
36 B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, blz. 7.
37 Zie K. Hellingman, `Nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse industriepolitiek', SE R' 1994, blz. 579-608, A.
van Hees, De achtergestelde vordering en in het bijzonder de achtergestelde geldlening (Recht 8c Praktijk nr.
51~ Deventer: Kluwer 1989, blz. 64-68, en B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Deventer. W.E.J. Tjeenk
Willink 1997, blz. 3-4.
3S B. Wessels, Achtergestelde vorderingen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, blz. 23.
39 A.F. Leuftink,
Surseance van betaling, Deventer. Kluwer 1995, blz. 293.
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2.2.2.3
Converteerbare geldlening
Een derde vorm is het akkoord met een converteerbare geldlening. De (opeisbare)
vorderingen worden omgezet in converteerbare obligaties. Het voordeel voor de insolvente
onderneming is ook hier dat bij de uitgifte van de obligaties er geen liquiditeiten benodigd
zijn.
Een converteerbare obligatie is een obligatie waarbij de houder de mogelijkheid heeft om
terugbetaald te worden in aandelen van de onderneming-geldnemer, in plaats van in
contanten. Dit is vooral voordelig voor de houder, wanneer de koers van de aandelen gestegen
is. Wanneer de koers van het aandeel gedaald is, kan de obligatiehouder er alsnog voor kiezen
om uitbetaald te worden in contanten. Er bestaan verschillende soorten converteerbare
obligaties. Bij een verplicht converteerbaze obligatie heeft de houder geen keuze: op de
vervaldag wordt hij uitbetaald in aandelen. De voorwaarden worden duidelijk vermeld bij de
uitgifte van de obligatie. Bij een omgekeerd converteerbare obligatie heeft de onderneminggeldnemer de keuze tussen uitbetaling in aandelen of contanten. Wanneer dan de aandelen
gedaald zijn, zal de onderneming willen uitbetalen in aandelen. De feiten zullen maken voor
welke vorm men precies kiest.
2.2.2.4
Omzetting vordering in aandelen
Bij een akkoord gericht op de omzetting van een vordering in aandelen verwerft de
schuldeiser in tegenstelling tot de situatie bij de omzetting in een converteerbare lening, d'uect
aandelen. De vordering van de schuldeiser wordt ingebracht ter voldoening van de
stortingsplicht op de door de insolvente schuldenaar uit te geven aandelen. Met de omzetting
van de vordering in risicodragend kapitaal wordt geen beslag op de liquiditeiten van de
schuldenaar gelegd. Dit voordeel geldt ook voor die schulden die eerst ná het verbindend
worden van het dwangakkoord bekend worden of waarvan de hoogte pas daarna komt vast te
staan.40 Dit veronderstelt wel medewerking van de aandeelhouders van de schuldenaar, want
er zullen in een later stadium aandelen moeten worden uitgegeven.
Door de omzetting worden de schuldeisers belanghebbende bij de vennootschap, nu zij
immers aandelen verkrijgen. Het is niet waarschijnlijk dat een akkoord enkel deze optie bevat.
Handelsschuldeisers willen normaliter geen eigenaar worden van hun afnemers. Voorts kan
uitbreiding van de kring van aandeelhouders een bezwaar opleveren voor de zittende
aandeelhouders. Aan laatstgenoemd bezwaaz kan volgens Oosthout tegemoet worden
gekomen door preferente in plaats van gewone aandelen uit te geven. Hierdoor wordt de claim
van de voormalige schuldeisers op de na de doorstart op te bouwen winstreserves beperkt tot
het preferente dividend.41 Eventueel kunnen prioriteitsaandelen42 worden uitgereikt aan de
zittende aandeelhouders om hun zeggenschap op belangrijke punten veilig te stellen.43 Feit
blijft wel dat de nieuwe aandeelhouders `fresh money' inbrengen, zodat de
ao Zie artikel 1571273 Fw.
a~ Preferente aandelen zijn aandelen waaraan bijzondere rechten zijn verbonden betreffende de verdeling van de
winst erirof het batig liquidatiesaldo. Meestal geven ze recht op een dividenduitkering ter grootte van een bepaald
percentage van het nominale bedrag van het aandeel. Pas na uitkering van preferent dividend komen de gewone
aandeelhouders aan bod. Cumulatief preferente aandelen ( cumprefs) bieden een vast dividendpercentage per
jaar. Als er geen dividend wordt uitgekeerd, dan behouden de houders van deze aandelen toch het recht op de
uitkering over de voorgaande jaren.
aZ
Prioriteitsaandelen zijn aandelen waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden, bijvoorbeeld met
betrekking tot de benoeming van het bestuur of statutenwijziging. Deze rechten moeten in de statuten zijn
omschreven ( artikel 2:92, derde lid1201, derde lid, BV~.
a3 H.B. Oosthout, De
doorstart van een insolvente onderneming, Deventer: Kluwer 1998, blz. 19.
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tegemoetkomingen aan de zittende aandeelhouders, hoewel zij beslissen over de emissie van
aandelen, niet te verstrekkend kunnen zijn. Overigens zij opgemerkt dat omzetting van schuld
in risicodragend kapitaal niet voor de hand ligt bij niet beursgenoteerde ondernemingen. Men
zou dan immers incourante aandelen ontvangen. Dit werkt alleen als het de schuldeiser te
doen zal zijn om aanspraken op toekomstige winsten. In dit verband geeft Leuftink als
oplossing een garantiekoers of de bereidheid van een derde om de aandelen onder bepaalde
aa
voorwaarden op bepaalde termijn over te nemen.
2.2.2.5
Overnameconstructie
Bij een overnameconstructie neemt een andere partij dan de insolvente vennootschap de
vorderingen van schuldeisers over. Het aanbod wordt door die partij gedaan, waardoor het
formeel geen akkoord tussen schuldenaar en schuldeisers betreft. Aangezien bij verkoop en
overdracht van de vordering meer wordt geboden dan op basis van een akkoordpercentage of
anderszins door de schuldeiser van de schuldenaar kan worden bekomen, prefereren de
schuldeisers verkoop en overdracht van de vordering.
De partij die de vorderingen koopt is veelal een (nieuwe) aandeelhouder van de insolvente
vennootschap.as Het vorderingsrecht van de schuldeiser blijft tot de nominale waarde in stand,
de opeisbaarheid van de vordering wordt uitgesteld 46 en de schuldenaar kan later als de
fmanciële toestand dit toelaat, de schuld (gefaseerd) terugbetalen. Een voordeel is dat ten tijde
van de verkoop en overdracht van de vordering de schuldenaar geen liquiditeiten hoeft vrij te
maken. In ~ 3.2.4 vindt men twee praktijkvoorbeelden waarbij de overnameconstructie werd
toegepast.
Deze overnameconstructie moet worden onderscheiden van `distressed debt trading' .
Distressed debt vormt een benaming voor het vreemd vermogen van de onderneming die in
fmanciële problemen verkeert. Distressed debt trading houdt in dat een partij, ook wel
`distressed debt player' genoemd, vorderingen van schuldeisers overneemt tegen een
vergoeding beneden de nominale waarde van de vordering, omdat de werkelijke waarde
daarvan door de insolventie van de schuldenaar laag ligt. Er wordt vervolgens gespeculeerd
op een waardestijging van de overgenomen vordering. Het zal kunnen zijn dat na een
geslaagde reorganisatie de volledige vordering door de schuldenaar kan worden betaald, maar
het kan ook dat na liquidatie slechts een klein gedeelte of niets van de vordering wordt
betaald. Dat is nu het speculatieve risico van de debt trading player. In de markt zijn er
partijen die zich hiermee van professie bezighouden. a~ Bij een overnameconstructie speelt
natuurlijk ook een speculatief element mee, maar daar is bijna altijd sprake van het hebben of
verkrijgen van de zeggenschap door een aandelenbelang in de schuldenaar, al dan niet
vergezeld gaand van een kapitaalinjectie. Voorts moet de overnameconstructie in het kader
van een doorstart van een onderneming worden geplaatst, terwijl distressed debt trading
geschiedt in het kader van speculeren met vorderingen.

aa A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 294.
as Zou de insolvente vennootschap de vordering zelf overnemen, dan wordt de hoedanigheid van schuldeiser en
schuldenaar in één persoon verenigd. Men heeft dan te doen met schuldvermenging (art. 6:161, eerste lid, BVi~.
De verbntenis gaat daarmee teniet. Dit is niet waarschijnlijk, want hoe zou de insolvente vennootschap de
vordering kunnen betalen?
ab Indien de nieuwe schuldeiser gelieerd is aan de insolvente schuldenaar dan zal toch niet worden overgegaan
tot opeisen van de vordering zolang de insolvente schuldenaar niet kan betalen.
a~ Nederlandse voorbeelden van distressed debt trading betreffen KPNQwest, Fokker en DAF.
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2.3
Aandelentransactie
Bij de doorstart binnen een bestaande rechtspersoon is ook een aandelentransactie denkbaar.
De aandelen worden overgedragen aan (een) nieuwe aandeelhouder(s). Het enkele feit van de
aandelentransactie is onvoldoende om de schulden te betalen, omdat de vennootschap zelf
door de aandelentransactie geen fmanciële middelen verkrijgt. Die middelen, welke tot
versterking van het eigen vermogen moeten leiden, zullen moeten komen van de nieuwe
aandeelhouder(s) van de vennootschap. Zij zullen echter sanering van de schulden van de
vennootschap willen. Daarom maakt een akkoord doorgaans deel uit van een doorstart via een
aandelentransactie.ag Indien een vennootschap zich al in surseance of faillissement bevindt
voordat de aandelentransactie plaatsvindt, dan is de totstandkoming van een dwangakkoord
nog wenselijker. Op deze manier kan men het risico van `lijken in de kast' beperken. Stel dat
B alle aandelen van A BV koopt. Later blijkt dat A BV grote, niet uit de balans blijkende
schulden bezit (de zoge naamde lijken in de kast). B zou garanties van de (oude)
aandeelhouders van A BV kunnen bedingen, maar het blijft de vraag in hoeverre de
garantiegevers verhaal bieden als het tot uitbetaling zou moeten komen. Door een akkoord in
surseance of faillissement tot stand te brengen, kan men voorkomen dat ná de totstandkoming
van het akkoord onbekende concurrente schuldeisers op integrale betaling gaan aandringen. a9

2.4

Sterfhuisconstructie

2.4.1
Inleiding
De betekenis van de sterthuisconstructie voor de insolventiepraktijk is niet gering te noemen.
In het Ogerr~faillissement in 1981 werd voor het eerst de steríhuisconstructie toegepast.so ~
essentie van een sterfhuisconstructie is dat de gezonde dochters het concern verlaten en dat de
zieke dochters met de zieke moeder achterblijven in het concern. Het basisconcept van een
sterfhuisconstructie kan worden omschreven als volgt. De bank leent geld aan de nieuw op te
richten rechtspersoon (de nieuwe moeder). Deze besteedt dit bedrag aan de aankoop van de
aandelen in de ge zonde dochters. De gezonde dochters komen daardoor onder de nieuwe
moeder te hangen, die als enige profiteert van haar doclrters' winsten. De koopsom van de
aandelen wordt betaald aan de zieke moeder, die deze gebruikt voor gehele of gedeeltelijke
aflossing van haar bank schuld. s~ De bank ziet dus een vordering op de zieke,
insolvente mceder venminderen met hetzelfde bedrag als de vordering die de bank verkrijgt op
de nieuwe moeder van de gezonde dochters. Op deze manier zijn de gezonde vennoot
schappen van de zieke gescheiden, zonder dat het de bank iets kost. De andere schuldeisers en
werknemers van de zieke dochters blijven achter in het oude concern. De zieke dochters
worden vervolgens geliquideerd. Het nieuwe concern is gezond.

ag ln dezelfde zin H.B. Oosthout, `De weging van doorstartscenario's en de betekenis van fiscale verliezen
daarin', TvI 2001~4, blz. 127, en E.W.J.H. de Liagre Báhl, Sanering en faillissement: naar huidig en nieuw recht,
Deventer: Kluwer 1991, blz. 30s.
a9 Artikel 1s71273 Fw.
so Deze sterfhuisconstructie
is door Ophof ( hij was een van de curatoren in het Ogemfaillissement) uitgebreid
beschreven in Sanering~herstructurering ondernemingen (losbladig), ~ 7.4.
sl De financier hoeft overigens niet ahijd een bank te zijn. Denkbaar is dat particulieren gelden fourneren.
Aangezien het al snel zal gaan om substantiële bedragen, is financiering door banken regel. In het vervolg wordt
dan ook telkens de bank gezien als financier.
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Tekening a: oorspronkelijke situatie

Holding

WM1W

WM2W

WM4V

WM3V

WM - werkmaatschappij
W - winst
V - verlies
Tekening a geeft de vertrekpositie. Een holding met vier dochtermaatschappijen, waarvan
twee gezond (aangeduid met een W) en twee ziek (aangeduid met een V).

Tekening b: eindsituatie
Holding

WM

V

Nieuwe Holding

WM' 1 W

WM4V

WM 2'W

De (oude) holding met de zieke dochters zal worden geliquideerd.
In dit voorbeeld is sprake van een hergroepering van de gezonde dochters bij een nieuwe
holding. Indien de zieke holding de aandelen in de gezonde dochters verkoopt aan diverse
kopers, dan spreekt men van een klassieke liquidatie. Er vindt dan geen hergroepering van de
gezonde dochters plaats, maar een soort uitverkoop van gezonde dochters. De oorspronkelijke
holding blijft gewoon de aandelen in de zieke dochters behouden en de gezonde dochters
worden verkocht aan diverse partijen. De vuistregel is afstoten van zieke dochters52 bij een
gezonde moeder en een sterfliuisconstructie bij een zieke moeder met zieke en gezonde
dochters. s3
Met de sterfliuisconstructie wordt voorkomen dat de gezonde dochters worden meegesleurd in
de ondergang van de mceder met de zieke dochters. Voorts worden de gezonde dochters niet
langer in hun relaties met opdrachtgevers, leveranciers en afnemers benadeeld door de slechte
financiële reputatie van de voormalige mceder. De belangrijkste nadelen zijn het verlies van
de zieke dochters, de daaraan gerelateerde werkgelegenheid, de verliezen van de
aandeelhouders die niet mogen meedelen in de winsten van de nieuwe mceder en

52 Opgemerkt zij dat een sluitende definitie van gezonde
en zieke dochters niet is te geven. Het is dan ook een
term die subjectief is ingekleurd en zich niet helemaal laat bepalen door objectieve criteria.
53 W.J. Slagter, Compendium van het Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, blz. 644, alsmede W.J. Slagter,
`De sterthuisconstructie', TWS 198312, blz. 27, en A.F.M. Dorresteijn, `Ontvlechting: constructies en transacties',
in: Ontvlechting van ondernemingen, Arnhem: Gouda Quint 1996, blz. 6.
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concurrentievervalsing, doordat andere maatschappijen wel geheel aan hun financiële
verplichtingen moeten voldoen.
Zo bezien lijkt de sterfhuisconstructie ideaal. Toch verdienen twee zaken met name aandacht.
In de eerste plaats is dat de actio Paulina door aandeelhouders van de oude holding (~ 2.4.2).
In de tweede plaats dient men rekening te houden met regres. Regres binnen een concern doet
zich voornamelijk voor in verband met concernfinanciering (~ 2.4.3) en in verband met de
zogeheten 403-verklaring (~ 2.4.4).
2.4.2
Actio Pauliana
De aandelen moeten voor de reële waazde worden overgedragen. Zou dat niet gebeuren dan
worden de schuldeisers van de holding benadeeld. Zij zouden de actio Pauliana kunnen
inroepen. De vier voorwaarden voor een actio pauliana zijn te vinden in de artikelen 3:45-48
BW (buiten faillissement) en de artikelen 42-51 Fw (binnen faillissement). In het kort komt
het erop neer dat (1) er sprake is van een onverplichte rechtshandeling (in casu de verkoop
van de aandelen), (2) door deze rechtshandeling de schuldeisers benadeeld worden, (3) de
schuldenaar (in casu de Holding) de wetenschap van die benadeling moet hebben bezeten en
(4) degene met wie hij handelde (in casu de kopende partij) eveneens die wetenschap moet
hebben bezeten. 54 Indien er inderdaad sprake is van paulianeus handelen dan zijn de gevolgen
enorm. De schuldeisers van de holding (buiten faillissement) of de curator (binnen
faillissement) kunnen de rechtshandelin~ vernietigen. Het zou dan kunnen zijn dat de
aandelen moeten worden teruggegeven. 5 Ik schat in dat het in de praktijk zal worden
opgelost door betaling van een schadevergoeding door de kopende partij (bijvoorbeeld
suppletie tot de werkelijke waazde). Bij een sterfhuisconstructie zit het paulianagevaar in de
opzet: de schuld van het noodlijdende concern (sterfhuis) bij de bank vermindert, de positie
van de bank wordt versterkt doordat zij een vordering krijgt op de nieuwe holding. s6
Het is in elk geval van groot belang dat een juiste prijs voor de verkochte aandelen wordt
betaald en dat deze terecht komt bij de aandeelhouders, dan wel bij de relevante sepazatisten.
Het gevaar van pauliana is bij het OGEM-faillissement ondervangen door de koopprijs in
twee delen te splitsen, te weten een voorlopige koopprijs die werd gehanteerd bij de verkoop
en een definitieve koopprijs die later werd bepaald.s~ Ook is te denken aan constructies
waarbij de verkoper gedurende een aantal jaren een gedeelte verkrijgt van de omzet of van de
winst van het verkochte onderdee1.58 Ik zie geen paulianagevaaz door HR 22 mei 1992, NJ
1992, 526 (Montana) indien een reële waarde voor de aandelen is betaald en de koopsom bij
de pandhouder komt. In dit arrest ging het om een verkoop (tegen reële waarde) met
daaropvolgende verrekening. Deze samengestelde transactie werd als benadelend aangemerkt
omdat de wederpartij door de transactie een betere positie in de rangorde kreeg (de opbrengst
van de verkoop werd aangewend om de schuld van de debiteur aan de bank af te lossen, waar
de wederpartij borg voor stond). De vergelijking met de sterfhuisconstructie ligt niet voor de
hand, want de betaling vindt plaats door een derde en niet door de schuldenaar. Daarnaast is
het mijns inziens zo de aandeelhouders niet in een betere positie hadden verkeerd indien de
sa

Met betrekking tot de vierde voorwaarde geldt in een aantal gevallen een vermoeden van wetenschap van
benadeling (artikel 3:46 en 47 BW alsmede artikel 43 en 45Fw).
ss
~ikel 3:45 lid 4 BW en artikel 51 Fw.
sb
Zie ook B. Wessels, Polak-Wessels: Gevolgen van faillietverklaring (2), Deel III, Deventer, Kluwer 2003, par.
3287.
s~ Sanering~herstructureringondernemingen (losbladig), ~ 7.4.5. Zie ook B. Wessels, Polak-Wessels: Gevolgen
van faillietverklarrng (2), Deel III, Deventer, Kluwer 2003, par. 3287.
sg Zie N.J. Polak (bewerkt door M. Pannevis), Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2005, blz. 118.
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aandelenverkoop niet had plaatsgevonden. 59 Het lijkt mij dan ook dat bij een
sterfhuisconstruc tie er geen benadeling is van de aandeelhouders, want als de transactie niet
plaatsvindt blijft de bank achter met al de zekerheidsrechten Bij executie door de bank komen
de aandeelhouders niet in een betere positie. Nu wordt de bank door een externe partij betaald,
hetgeen betekent dat de bank als schuldeiser wegvalt.
2.4.3
Concernfmanciering
Bij de financiering van een concern vindt kredietverlening plaats aan de afzonderlijke
dochters of op geconsolideerde grondslag. De eerste vorm is gebruikelijk in concerns waarin
de verschillende dochters niet of nauwelijks verweven zijn en vrij zelfstandig opereren.ó0 De
dochter is alleen aansprakelijk voor haar eigen schulden, waardoor geen regresaanspraken
kunnen ortstaan. Bij de tweede vorm gaat het om geconsolideerde kredietverlening aan een
concem. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: de geconsolideerde kredietverlening
aan
verschillende
aan
de
moeder
en
de
geconsolideerde
kredietverlening
concernmaatschappijen gezamenlijk.
Bij
de
eerste
hoofdcategorie
(de geconsolideerde
kredietverlening
aan
de
moedermaatschappij) is uitsluitend de moeder de contractspaztner van de bank en de
dochtervennootschappen zelf hebben geen kredietrelaties met de bank. Aangezien de moeder
de contractspartner van de bank is, kan de bank alleen van de moeder terugbetaling van het
krediet vorderen en kan er dus geen sprake zijn van regres. Evenwel is praktijk dat de bank
een hoofdelijke aansprakelijkheidstelling van de dochters vraagt. Bij de tweede categorie
(geconsolideerde kredietverlening aan verschillende concernmaatschappijen gezamenlijk)
verleent de bank krediet aan de afzonderlijke concernleden zonder afzonderlijke
kredietovereenkomsten met hen te hebben. Deze financieringsvorm staat ook bekend onder de
naam pazaphrkredietverlening. De moeder en dochters zijn hoofdelijk aansprakelijk. De
aangesproken partij heeft regres naar rato van `het gedeelte van de schuld dat hem in hun
onderlinge verhouding aangaat' (art. 6:10 BW). Zijn A en B dus hoofdelijk verbonden voor
een schuld van 1000 en is het aandeel in de schuld voor A en B elk 500, dan kan A na
betaling van 1000 regres nemen voor 500 op B. De artikelen b:10-13 BW geven geen
aanwijzing hce het aandeel in de schuld vastgesteld moet worden. Voor de grootte der
aandelen valt geen algemene regel te geven. Blijkens de Toelichting Meij ers 61 zal de
draagplicht in de eerste plaats afliangen van hetgeen door partijen uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen en van een everrtuele onderlinge rechtsverhouding van de schuldenazen, op grond waarvan zij zich gezamenlijk hebben verbonden. Betrekt men dit op
concernsituaties, dan rijst de vraag hoe daaz mee om te gaan. In 2003 sanctioneerde de Hoge
Raad de uitspraak van het Hof dat de aangesproken concernvennootschap regres had op de
oud-vennootschappen die uit hoofdelijkheid inzake de lening waren ontslagen, tenzij
uitoefening van regres onredelijk en onbilhjk was.62 Het arrest sluit aan bij het vonnis van de
Rechtbank Rotterdam in de OGEM-zaak. 3 Hiermee is overigens nog niets gezegd over de
omvang van het regres.

59 Volgens de Hoge Raad moet de vraag of benadeling heeft plaatsgevonden worden beantwoord door de
hypothetische situatie waarin de schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling te
vergelijken met de situatie waarin zij feitelijk verkeren als die handeling onaangetast blijft (HR 19 oktober 2001,
NJ2001, 654; Diepstraten~Gilhuis q.q.).
bo J. W. Winter, Concernftnanciering (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1992, blz. 11.
61 Parlementaire Geschiedenis Bcek 6, blz. 108.
62 Hoge Raad 18 april 2003, JOR 2003, 160.
63 Rechtbank Rotterdam 3 januari 1992, NJ 1992, 211.
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Bij ontvlechting van een concern kan de regresproblematiek tot problemen leiden, want
gezonde dochters kunnen bij hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangesproken voor
schulden van zieke dochters. Weliswaar hebben de gezonde dochters dan regres op de zieke
dochters voorzover deze een aandeel in de schuld hebben, maar door de insolvente situatie zal
uitoefening van het regresrecht geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn. In dat geval kan een
aangesproken gezonde dochter een andere hoofdelijke schuldenaar aanspreken (art. 6:13
BV~64, maar ook dan zal het gaan om (een) gezonde dochter(s) die het verlies moet(en)
dragen. In de praktijk zijn voor dit probleem diverse oplossingen aangedragen, zoals het
afstand dcen door de schuldeiser van zijn vorderingsrecht jegens een hoofdelijke schuldenaar
(art. 6:14 B W) en gebruik door de banken van akten waarin de leden van het concern de plicht
wordt opgelegd afstand te doen van regresvorderingen op elkaar.ós
2.4.4
403-verklaring
Een consoliderende rechtspersoon kan een verklaring ex artikel 2:403, eerste lid, onderdeel f,
BW deponeren bij het handelsregister waardoor haar dochter is vrijgesteld van een aantal
verplichtingen met betrekking tot jaarverslag, overige gegevens, accountantscontrole en
publicatie conform Titel 9 van Bcek 2 BW. Met een geconsolideerde jaarrekening worden dus
kosten bespaard en bovendien kunnen de financiële resultaten van de vrijgestelde dochters
geheim worden gehouden. De consoliderende rechtspersoon wordt dan wel aansprakelijk voor
de schulden die voortvlceien uit rechtshandelingen van de vrijgestelde rechtspersoon. Benadrukt
zij dat het gaat om rechtshandelingen, dus schulden die voortvlceien uit de wet, zoals
belastingschulden, leiden niet tot aansprakelijkheid. De schuldeisers van de voor de jaarrekening
vrijgestelde rechtspersoon krijgen zo de compensatie van aansprakelijkheidstelling van een derde
voor het gemis in het inzicht in de financiële positie van de vrijgestelde rechtspersoon.
Beëindiging van de aansprakelijkheid dient te geschieden op de in artike12:404 BW beschreven
wijze. De aansprakelijkheidsverklaring wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister van
de grcepsmaatschappij die de schulden aangaat. Zij kan worden ingetrokken door aldaar een
verklaring tot intrekking neer te leggen. Intrekking heeft als consequentie dat geen nieuwe
aansprakelijkheid ontstaat zodra jegens schuldeisers een bercep op de intrekking kan worden
gedaan. Voor schulden die voortvlceien uit voordien aangegane rechtshandelingen blijft de
aansprakelijkheid doorlopen.
Indien schuldeisers van dochters hun vordering kunnen verhalen op een moedermaatschappij,
dan kan dit het voortbestaan van de moeder belemmeren. Dat hceft niet de topholding te zijn,
maar het is denkbaar dat er binnen een concern meerdere moeders met een 403-verklaring zijn.
In elk geval kan een 403-verklaring onwenselijke schulden voor bepaalde partijen opleveren. De
consoliderende moedermaatschappij heeft wel een regresrecht op de dochtermaatschappij, maar
indien deze laatste failliet is dan is het de vraag wat de waarde van dit regresrecht is.

2.5
Ziekenhuisconstructie
De ziekenhuisconstructie is een variant op de sterfhuisconstructie en werd voor het eerst
toegepast bij het eerste faillissement van Air Holland in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
ba

Voor cijfervoorbeelden zie H.P.J. Ophof, `Hoofdelijke aansprakelijkheid', in: Sanering~herstructurering van
ondernemingen, (losb.) ~ 5.5.5.
bs
Zie voor recente beschouwingen over de uit concernfinanciering voortvloeiende regresproblematiek inclusief
mogelijke oplossingen nader M. Olaerts, `Regresverhaal?', Tijdschrijt voor Ondernemingsbestuur 2004~2, blz.
71-81, M.A.J.G. Janssen, `Regresproblematiek in concernverband', Tv12005, 20, p. 69 (TvI2005~3, blz. 69-74),
alsmede W.J. Slagter, Compendium van het Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, blz. 645.
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Bij HCS Technology NV werd ook een ziekenhuisconstructie opgezet, maar door grote
liquiditeitsproblemen zag de HCS-directie zich gedwongen tot voortijdige uitverkoop van een
aantal gezonde dochters, waarna de overblijvende vennootschappen alsnog failliet gingen.
Ook zijn er andere bedrijven waarbij de ziekenhuisconstructie beproefd maaz mislukt is.
Slagter noemt Medicopharma, Infatheek, het vastgoedfonds VHS en Docdata.óó
De essentie van de ziekenhuisconstructie is het streven naaz behoud van de afgeschermde,
goed renderende vennootschappen en gelijktijdige sanering van de slecht renderende
vennootschappen om ná voltooiing van de sanering alle vennootschappen weer te groeperen
onder dezelfde holdin~. Het basisconcept van een ziekenhuisconstructie is door porresteijn
als volgt beschreven:b
"De ziekenhuisconstructie wordt, evenals de sterJhuisconstructie, gekenmerkt door het laten
'doorzakken' van de gezonde dochters naar een groepsmaatschappij die als tussenholding
gaat optreden. Anders dan b~ de sterfhuisconstructie worden de aandelen van deze
tussenholding echter niet verkocht, zij blijven in handen van de oorspronkelijke holding. De
banken zetten hun vorderingen op gezonde dochters om in nieuw uit te geven aandelen in
deze tussenholding. Tevens kunnen, afhanlrelijk van de omstandigheden, de aandelen in de
oorspronkelijke holding worden afgestempeld enlof nieuwe aandelen worden geplaatst bij de
banken of andere externe financiers. De financiële kruisverbanden tussen het gezonde en het
zieke deel van het concern worden zoveel mogelijk geslaakt, doordat de banken de gezonde
dochters ontslaan uit de aansprakelijkheid voor de schulden van de verlieslatende dochters. "
In de volgende drie tekeningen wordt de ziekenhuisconstructie aanschouwelijk gemaakt.68
Tekening a: oorspronkelijke situatie

Holding

WM 1 W

WM 2 W

fWM 3 V

IWM4V

WM - werkmaatschappij
W - winst
V - verlies
Tekening a geeft de vertrekpositie. Een holding met vier dochtermaatschappijen, waarvan
twee gezond (aangeduid met een W) en twee ziek (aangeduid met een V).

66

W.J. Slagter, `De grote recente deconfitures: de ziekenhuisconstructie', T"VYS 1992I9, blz. 219.
67 A.F.M. Dorresteijn, `Ontvlechting: constructies en transacties' in: A.F.M. Dorresteijn (red.), Ontvlechting van
ondernemingen, Anihem: Gouda Quint 1996, blz. 11.
68 Ontleend aan het artikel van J.G.J. van der Burg, `Ziekenbed in plaats van sterfhuis?', De Accountan~
1993I11, blz. 740-744.
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Tekening b: scheiding gezonde en zieke dochters
~
De~
H~
~
~

Subholding

WM Y W

~

WM

~

V

NVM 4' V

UVM 2' W

Tekening b laat zien dat de twee gezonde dochtermaatschappijen onder een subholding zijn
gehangen. De subholding is opgericht door de holding. De derden nemen wel een
controlerend belang in de subholding, bijvoorbeeld door het verwerven van cumulatief
preferente aandelen. De holding krijgt dan een optie tot koop van deze aandelen voor de
oorspronkelijke prijs verhoogd met interest
en onder aftrek van eventuele
dividenduitkeringen. Ondertussen kan de holding met de opbrengst van de emissie van het
preferent aandelenkapitaal de bij haar uitstaande bankschuld (gedeeltelijk) aflossen. De
aandelen in de twee zieke dochtermaatschappijen blijven bij de holding. Er wordt getracht de
zieke dochters te saneren, bijvoorbeeld (mede) door een akkoord. De gezonde dochters
worden voorLOVer nodig geherfinancierd. Tevens kunnen de aandelen in de holding worden
afgestempeld en~of nieuwe aandelen in de holding worden geplaatst bij de derden. De
oorspronkelijke aandeelhouders van de holding blijven betrokken bij de sanering, maar hun
zeggenschap neemt wel af. Na de sanering worden de dochters gehergroepeerd onder de
holding. De derden hebben hun aandelen in de subholding verkocht aan de holding. Men
krijgt dan de volgende situatie.
Tekening c: eindsituatie
Holding
-C
Subholding

WM 1 W

~
WM3S

WM2W

S - gesaneerd
L - geliquideerd
Tekening c laat zien dat er een zieke dochter (WM 4) is geliquideerd. De andere zieke dochter
(WM 3) is gesaneerd.
Zoals ik al zei, is de term ziekenhuisconstructie voor het eerst gebruikt bij het eerste
faillissement van Air Holland. Daar was echter geen sprake van gezonde en zieke dochters,
maar van een zieke moeder met een lege dochter, maar ook hier ziet men dat de onderneming
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wordt losgekoppeld van het zieke gedeelte. Air Holland N.V. verkeerde in financiële
problemen en ging uiteindelijk failliet. Haar onderneming is toen overgebracht naar een lege
dochtervennootschap geheten Air Holland Regional B.V. Beide vennootschappen vormden
een fiscale eenheid Vpb.69 Air Holland Regional B.V. was na de activatransactie feitelijk
gezond. Het zieke gedeelte bestond uit Air Holland N.V., want deze N.V. was de met
schulden overladen schuldenaar. De onderneming werd dus losgekoppeld van het zieke
gedeelte. De gelden voor aankoop werden ter beschikking gesteld door Air Holland Finance
B.V., welke een optie verwierf op de aandelen Air Holland N.V. Deze optie ~erd uitgeoefend
zodra de oude aandeelhouders van Air Holland N.V. bereid waren hun aandelen af te
stempelen en de schuldeisers van Air Holland N.V. het dwangakkoord hadden aanvaard.
Indien dit plan geen doorgang zou kunnen vinden, dan had Air Holland Finarice B.V. een
optie op de bestaande aandelen van Air Holland Regional B.V. Uiteindelijk is het plan
verwezenlijkt en zo is er een ziek onderdeel, namelijk Air Holland N.V., gesaneerd door een
akkoord, waarbij tevens haar ondernemingsactiviteiten werden overgebracht naar een gezond
onderdeel, namelijk Air Holland Regional B.V. Hier was dus geen sprake van een
aandelentransa.ctie zoals in de tekeningen, maar van het doorzakken of uitzakken van activa
naar een dochtermaatschappij. Men spreekt dan ook van een doorzakconstructie of
uitzakconstructie. Bij deze ziekenhuisconstructie speelden fiscale motieven een belangrijke
rol. Met name het behoud van compensabele verliezen was een belangrijk motief. In ~ 6.3.5
ga ik daar nader op in.
Belangrijkste verschil tussen een zieicenhuisconstructie en een sterfhuisconstructie is het
gegeven dat bij een ziekenhuisconstructie de aandeelhouders van de holding ook tijdens de
sanering betrokken blijven bij de gezonde concernonderdelen. Bij een sterfhuisconstructie
blijven de aandeelhouders daarentegen achter bij het sterthuis, dat ontdaan is van de
uitgevaren gezonde dochters. Weliswaar ontvangt bij een sterfliuisconstructie de oude holding
een reële opbrengst bij de verkoop van de gezonde dochters, maar die zal niet ten gcede
komen aan de aandeelhouders, maar aan de financiers (aflossing schulden) wegens de
zekerheden die deze hadden gekregen. Hierbij zij wel aangetekend dat bij een
ziekenhuisconstructie het belang van de oude aandeelhouders afneemt, waardoor hun
zeggenschap en aandeel in de winst minder worden. Door verkoop door de derden~o van de
aandelen in de subholding aan de holding zal het belang van de oude aandeelhouders
overigens wel weer toenemen.

2.6
Activatransactie
Bij een doorstart in een nieuwe rechtspersoon wordt de actiefzijde van de onderneming door
de insolvente rechtspersoon overgedragen aan een andere vennootschap. ~~ De koper zal
vooral géinteresseerd zijn in de activa en niet in de schulden van de insolvente vennootschap
en daarom zullen voornamelijk de activa worden overgenomen. Hierbij teken ik aan dat
schulden wel worden overgenomen voorLOVer voldoening daarvan essentieel is voor het
voortbestaan van de onderneming. Men kan dan in het bijzonder denken aan
69 Deze
rechtsfiguur komt aan bod in ~ 6.3.4.
~o Indien de holding onvoldoende middelen heeft om de aandelen met eigen geld te betakn, dan zal een lening
bij de financiers een oplossing kunnen bieden. In wezen worden voor de financiers dan aandelen in een
vordering omgezet.
~~ Zuiver juridisch bezien zijn alleen gcederen (blijkens artikel 3:1 BW vallen onder goederen zaken en
vermogensrechten) overdraagbaar (titel 4 van Boek 3 BW). Een ondememing kan dus niet als zodanig worden
overgedragen: het gaat om de overdracht van de samenstellende delen van de onderneming met inachtneming
van de artikelen 3:83-98 BW. De term 'overdracht van een onderneming' is echter zo ingeburgerd dat die term
hier toch wordt gehanteerd.
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dwangcrediteuren en monopolisten. De nieuwe rechtspersoon is in be~insel niet aansprakelijk
voor de achterblijvende schulden van de verkopende rechtspersoon. ~ Soms worden schulden
overgenomen door de koper, zoals bijvoorbeeld de schuld aan een telecombedrijf. De
instandhouding van dezelfde telefoonnummers kan immers praktisch zijn bij de doorstart van
de onderneming. Ook wanneer schulden worden overgenomen, spreekt men van een
activatransactie. De rechtsgrondslag voor de verkoop van de onderneming gedurende het
faillissement is artikel 101 Fw.73 Voorzover de faillissementsboedel in staat van insolventie
verkeert74 is het artikel 176 Fw, maar dat zal weinig voorkomen, omdat een activatransactie
snel uitgevoerd moet worden. In beide gevallen worden de goederen met toestemming van de
rechter-commissaris onderhands verkocht. 75
De activatransactie in faillissement is in de laatste decennia populair geworden. Het wordt in
het midden- en kleinbedrijf gezien als een instrument om de schuldenpositie en
kostenstructuur van een onderneming doeltreffend te saneren. 76 In dit verband heeft de term
'technisch faillissement' ingang gevonden. Verstijlen beschreef het technische faillissement als
volgt: "De term heeft geen vastoml ~nde betekenis, maar veelal wordt gedoeld op de situatie dat
een slecht renderende vennootschap naar het faillissement wordt geleid in plaats van dat een
kostbare reorganisatie wordt doorgevoerd. Gedurende het faillissement wordt - al dan niet
volgens een tevoren opgesteld "doorstartscenario"- de onderneming overgenomen door een
vennootschap die al dan niet deel uitmaakt (of gaat uitmaken) van hetzelfde concern. Daarb~
wordt slechts een gedeelte van het personeel overgenomen terwijl het overtollige personeel
achterblijft in de ten dode opgeschreven vennootschap. Hetzelfde geldt voor de vorderingen van
de schuldeisers, uitgezonderd diegenen wier diensten ook voor de overnemende vennootschap
cruciaal zijn. Doordat de koopsom wordt aangewend om de zekerheidsgerechtigden te voldoen
en de nieuwe vennootschap op dezelfde w~ze wordt gefrnancierd als de oude, geschiedt die
gehele transactie (nagenoe~ neutraal. Het eindresultaat is dat materieel dezelfde onderneming,
maar thans bevrijd van een groot deel van de schuldenlast, wordt voortgezet, terwijl de
arbeidsrechtelijke regelgeving is omzeild en de kosten voor een afvloeiingsregeding zijn
uitgespaard. " ~~
72 Uit de arresten NR 9 juni 1995, NJ 1996, 213 (KrijgerlCitco), en HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698
(Rainbow), blijkt dat vereenzelviging (voorbijgaan aan het identiteitsverschil van de rechtssubjecten; in casu zou
het moeten gaan om vereenzelviging van de overdragende en overnemende vennootschap, want er is maar
sprake van één onderneming) niet snel wordt aangenomen, ook niet als er sprake is van dezelfde aandeelhouders,
eenzelfde bestuur, dezelfde activiteiten, dezelfde leveranciers enlof afnemers et cetera. Uit het arrest Rainbow
blijkt wel dat bij misbruik bestaande uit het doen voortzetten van dezelfde activiteiten door een andere
rechtspersoon die door dezelfde persoon wordt beheerst, zulks met geen ander oogmerk dan het verijdelen van
(verder) verhaal door de schuldeisers, de weg van onrechtmatige daad oplossing kan bieden. Deze jurisprudentie
geldt ook voor de Ontvanger die belastingschulden wil verhalen op de overnemende vennootschap. Zie hierover
J. Elbers, `De ontvanger en de onrechtmatige daadactie in concernverhoudingen', WFR 200216499, blz. 14221443.
73 De Hoge Raad heeft artikel 101 Fw ruim uitgelegd in zijn arrest van 27 augustus 1937, NJ 1938, 9.
~4 Indien op de verificatievergadering geen akkoord is aangeboden of indien het aangeboden akkoord is
verworpen of de homologatie definitief is geweigerd, dan verkeert de boedel van rechtswege in staat van
insolventie, aldus artikel 173, eerste lid, Fw.
75 Aldus artikel 176 Fw. Artikel 101, tweede lid, Fw bepaalt dat de bepaling van artikel 176 Fw toepasselijk is.
Het is volgens de wet mogelijk dat de goederen in het openbaar worden verkocht, maar bij mijn weten gebeurt
dit feitelijk niet bij een activatransactie. De curator is zonder toestemming van de rechter-commissaris wel
bevoegd te onderhandelen met gegadigden, voorafgaand aan een verkoop, aldus Hoge Raad 7 september 2001,
NJ 2001, 562.
76 Zie A.F. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 135.
~~ F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en
persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementsurator (diss. Tilburg), Deventer: Tjeenk Willink 1998, blz.
160 en 161.
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Van Eeghen gaf een treffend praktijkvoorbeeld.78 De bank zal als huisbankier doorgaans goed
op de hoogte zijn van het wel en v~ee van haar relatie. De bank heeft in de regel 'de macht'
over een substantieel deel van de (zekerheids)activa, dus een doorstartscenario zonder de bank
is niet gced denkbaar. Dreigt het mis te gaan, dan laat de bank een adviesbureau een rapport
met verschillende scenario's uitbrengen. Wordt faillissement een optie, vooral wanneer de
sanering moet plaatsvinden door een substantiële personeelsreductie, dan orkestreert de bank.
Wanneer het adviesbureau en de bank het 'goed' doen, dan heeft de bank aanspraak op bijna
alle activa, maar niet op de goodwill. De curator komt ná faillietverklaring in beeld en wordt
al snel met een blauwdruk van een doorstart geconfronteerd. De curator zal gelden voor de
boedel willen genereren en dit is te realiseren door verkoop van de goodwill en een
boedelbijdrage79 voor zijn medewerking aan de verkoop van de zekerheidsactiva. De curator
ontslaat het personeel, er komt een activatransactie tot stand en de overnemende partij is vrij
personeelsleden uit te kiezen. De bank financiert doorgaans de nieuwe vennootschap. De bank
verrekent de opbrengst van de activa met de schuld aan haar. Kan de bankschuld niet voldaan
worden, dan zal de bank vaak bij de nieuwe vennootschap of haar aandeelhouders bedongen
hebben dat de schuld op enigerlei wijze in de toekomst wordt voldaan. De werknemers
hebben het nakijken en niet interessant geachte schuldeisers blijven onbetaald achter zonder
serieus perspectief op latere betaling. Ingevolge artikel 2:19 BW wordt de vennootschap
ontbonden door opheffmg van het faillissement wegens de toestand van de boedel (artikel 16
Fw) of door insolventie in de zin van artikel 173 Fw en houdt na vereffening op te bestaan.
Door het faillissement vervallen gelegde beslagen ingevolge artikel 33 Fw. De separatisten
hebben voorrang boven de meeste andere schuldeisers en daarmee is er de facto een
onverhaalbaarheid voor die schuldeisers. De Ontvanger kan onder omstandigheden vanwege
zijn bodemvoorreclt ex artikel 21, tweede lid, Iw 1990 ter zake van bodemzaken nog
voorrang hebben boven de stil pandhouder. go
Het personeelsbestand in faillissement kan relatief eenvoudig worden afgeslankt. Bij de
overdracht van een onderneming door middel van een activatransactie gaan de werknemers
met de onderneming over, maaz op grond van artikel 7:666 BW geldt deze automatische
contractsovergang niet bij faillissement.81 De curator kan in faillissement de werknemers
zonder ontslagvergunning en met een opzegtermijn van maximaal zes weken82 ontslaan (art.

~g L.J. van Eeghen, `Verkenning van belangen bij doorstart na faillissement', TVVS 199614, blz. 93-98. Zie
voorts L.J. van Eeghen, `Benadeling van schuldeisers en voorbereide doorstart faillissementen', NJB 1997136,
blz. 1665-1669. Zie ook A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief (diss. Amsterdam VU),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, blz. 97-106 en 213-229, over de rol van banken bij
doorstartconstructi es.
79 De separatisten bieden de curator een boedelbijdrage aan overeenkomstig de sepazatistenregeling. Deze
regeling kwam voor het eerst tot stand in 1987 tussen vertegenwoordigers van het College van Overleg van de
gezamenlijke banken, rechters-commissarissen en de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie Richtlijnen in
faillissement en surseances van betaling, onderdeel 15 en Bijlage 5, separatistenregeling (Bijlage bij Tv1200511).
Voor kritiek op de separatistenregeling A.S.K. Terng, `De boedelbijdrage: (on)geregeld?', in: J.C. van
Apeldoorn (red.), Onzekere zekerheid (Insolad Jaarboek 2001~ Deventer: Kluwer 2001, blz. 177-186. Deze
boedelbijdrage is vrij van omzetbelasting op grond van de Resolutie van 21 november 1983, V-N 1983, blz.
2278, pt. 24.
so Zie ~ 7.8.3.
81 De uitzondering geldt niet bij een surseance, dus ook dan is er sprake van het overgaan van de werknemers
met de onderneming.
8z Op grond van artikel XXI Wet flexibiliteit en zekerheid (overgangsregime) hebben werknemers die op 1
januari 1999 ouder dan 45 jaar waren en sindsdien bij dezelfde werkgever werkzaam zijn gebleven, recht op een
langere opzegtermijn dan zes weken. Zie CRvB 27 april 2005, USZ 2005, 267, RSV 2005, 186 en 215, alsmede
JOR 2005, 284.
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40 Fw)83 en de partij die de onderneming overneemt is vrij in de keuze bij het aannemen van
ontslagen werknemers. 84 De nieuwe werkgever dient er overigens wel rekening mee te
houden dat een overgenomen werknemer op basis van "opvolgend werkgeverschap" bepaalde
rechtsbescherming kan genieten. Te denken is aan beperking in de ruimte tijdelijke
arbeidscontracten aan te gaan, behoud van anciënniteit, CAO-rechtenet cetera.85
De combinatie van ontslagbescherming en afvloeiingskosten maakt dat het buiten
faillissement niet goed mogelijk is het personeelsbestand van een in moeilijkheden
verkerende onderneming snel en adequaat af te slanken. De Liagre Bbhl merkt op dat wanneer
in een materieel failliete rechtspersoon een onderneming in surseance wordt voortgezet, het
praktijk is aan de vooravond van een activatransactie de surseance om te zetten in een
faillissement, teneinde aan de bezwaarlijke gevolgen van de artikelen 1639aa e.v. (thans 7:662
e.v.) BW te ontkomen.gó Naar aanleiding van Kamervragen aan de Minister van Justitieg~ is
op verzoek van het Ministerie van Justitie door het Hugo Sinzheimer Instituut een onderzoek
ingesteld naar het 'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet om overtollig personeel te
lozen. Belangrijkste conclusie was dat voor de stelling dat vooral oudere en veelvuldig zieke
werknemers bij doorstart hun baan kwijtraken geen bevestiging is te vinden. Wel is gebleken
dat in een op de vijf gevallen van doorstart de wens tot beëindiging van conflicten of ontslag
van personeel een belangrijke overweging is geweest voor het aanvragen van het
faillissement.gg Bij de validiteit van dit onderzoek zijn onlangs door Luttikhuis vraagtekens
gezet. Volgens haar is bij de vraagstelling een wezenlijk element buiten beschouwing gelaten,
namelijk het verschil tussen een onderneming~werkgever die solvent is en die insolvent is.
Door dit verschil niet in het onderzoek te betrekken is volgens haar de conclusie dat het
faillissement als oneigenlijk middel is gebruikt op zichzelf weinigzeggend. Overigens blijkt
uit het volgens mij ontluisterende onderzcek van haar dat de impact van ontslag door
faillissement sterk gerelativeerd moet worden. 89
Wel is het zo dat een faillissement niet als middel kan worden ingezet met het doel zich
eenvoudig van werknemers te ontdoen. De rechter kan dan wegens misbruik van bevoegdheid
weigeren het faillissement uit te spreken of een hogere rechter kan een faillissement
83 De curator dient wel machtiging van de rechter-commissaris te bekomen (artikel 68, tweede lid, Fw). Zie voor
het geval dat de curator dit niet doet J.M. Rommes 8c M.C. van Oostveen, `Art. 67 lid 2 en 72 lid 2 Fw: Wie
volgt het nog?', Tv! 200316, blz 283-288. De werknemer kan hoger bercep bij de rechtbank instellen tegen een
afgegeven machtiging (artikel 67 Fw), maar Luttikhuis constateerde dat slechts twee werknemers in de groep
van 1031 faillissementen (dit zijn alle in 2004 beëindigde faillissementen waarbij één of ineer werknemers waren
betrokken) hoger beroep hebben ingesteld. Zíe A.P.K. Luttikhuis i.s.m. CBS, `Faillissementsrecht in cijfers:
maatschappelijke belangen en misbruik van faillissement gerelativeerd', TvI 2006, 3, p. 12 (Tv! 2006~1, blz. 22).
Voor een geval van vernietiging van de machtiging van de rechter-commissaris zie Rb. Almelo 7 november
2005, JAR 2006, 21.
84 Dit laat onverlet dat in de praktijk afspraken met de curator kunnen worden gemaakt over de selectie van
personeel. Bij het faillissement van DAF is bijvoorbeeld het afspiegelingscriterium gehanteerd, waardoor elke
leeftijdscategorie naar evenredigheid in het nieuwe bedrijf werd vertegenwoordigd (H. Borgers 8z M. Scheffers,
`Het spijt me heren, het is over, uit, het doek valt', interview met mr. F. Meeter, AA 1986~6, biz. 576. Meeter was
curator bij DAF.)
gs Zie nader J.L.A. Nicolai, `Overgang van onderneming en faillissement : haken en ogen', Ondernemingsrecht
2005~9, blz. 307-31 L Ktg. Groningen 14 juli 2005, JAR 2005, 181, meende dat als de werknemer bij
faillissement werd overgenomen, hij zich op het oude pakket arbeidsvoorwaarden kan beroepen.
S6 E.W.J.H. de Liagre Bóhl, Sanering en faillissement, Deventer: Kluwer 1991, blz. 292. In dezelfde zin A.F.
Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, blz. 136-137.
87 Vragen van de Tweede-Kamerleden Vreeman en Rosenmóller. Aanhangsel Handelingen 11 1995~96, nr. 987.
tc. xneg[, rau~issementen en serecrre~ onts[ag, Amsterdam: tiugo 5mzheimer lyyó, blz. 47 en 48.
o' A.P.K. Luttikhuis i.s.m. CBS, `Faillissementsrecht in cijfers: maatschappelijke belangen en misbruik van
faillissement gerelativeerd', Tvl2006, 3, p. 12 (TvI200611, blz. 16).
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vernietigen. 90 Artikel 13a Fw brengt met zich dat in geval van vernietiging van het
faillissement de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de curator
(art. 40 Fw) worden beheerst door de gevolgen die de opzegging buiten faillissement zou
hebben gehad.91 De werknemer kan dan schadevergoeding vorderen (art. 7:677 juncto 7:680
B W) en aangezien de curator geen toestemming gevraagd zal hebben voor de beëindiging van
de azbeidsovereenkomst,92 zal de werknemer in voorkomende gevallen ook de nietigheid van
het ontslag kunnen inroepen op grond van artikel 9 BBA. Wegens de korte termijnen en het
feit dat de schuldenaar vaak over onvoldoende middelen bezit, wordt in de praktijk deze
oplossing nauwelijks gebruikt.. Men kan zich overigens afvragen of artikel 13a Fw geen
symptoombestrijding is. Dat de praktijk zich bedient van een activatransactie ná faillissement
is merendeel een gevolg van de starre arbeidswetgeving. Zoals Vriesendorp terecht opmerkte
zou het eerder op de weg liggen dat er een soort van `reorganisatieontslag' komt, waarin
flexibiliteit bij ontslag mogelijk zou zijn. 93 De MDW-werkgroep Modernisering
Faillissementsrecht Tweede Fase onderkende eveneens dat hier een belangrijk
probleemgebied ligt.94 Per 1 oktober 2006 wordt de Werkloosheidswet gewijzigd onder de
slogan "easy to fire, easy to hire", maar de ontslagregels blijven voor bedrijven in
moeilijkheden ongewijzigd.9s
In de literatuur is de maatschappelijke aanvaardbaarheid van met name de doorstart van een
onderneming via een activatransactie na faillietverklaring aan bod gekomen.9ó In zijn
algemeenheid kan men stellen dat de auteurs deze vorm van doorstart geoorloofd achten
wanneer de rechtspersoon daadwerkelijk failliet is. Zoals hiervoor aangegeven, lijkt de
rechtspraak in enkele gevallen redelijk snel misbruik van recht aan te nemen als vooral
ontduiking van de arbeidsrechtelijke bescherming voorop staat.

90 Zie Hof's-Gravenhage 10 januari 1996, NJ 1996, 75 (Ammerlaan), en Hoge Raad 29 juni 2001, JOR 2001,
169 (Multi-Terminals Waalhaven BV~FNV), besproken door R.D. Vriesendorp in AA 2002, blz. 260-268, voor
gevallen waarin vernietiging van een faillissement wegens het vooropgezette doel afbreuk te doen aan de
arbeidsrechtelijke bescherming werd uitgesproken. Ook is het mogelijk zonder vernietiging van een faillissement
de bestuurder die zulk een constructie opzet persoonlijk aan te spreken voor een schadevergoeding (zie
bijvoorbeeld Hoge Raad 28 mei 2004, NJ 2006, 4, JOR 2004, 216 (Digicolor)). Zie ook Rb. 's-Hertogenbosch
22 februari 2005, JOR 2005, 109.
9~ Dit artikel geldt per 1 juli 2002 (Wet van 18 april 2002, Stb. 2002, 215) ter uitvoering van EG-richtlijn
98~SOIEG (thans 2001~23IEG), die de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen daarvan betreft.
9z Ingevolge art. 6, lid 2, aanhef en onderdeel c, BBA 1945, is tijdens faillissement geen toestemming voor
ontslag nodig van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI).
93
R.D. Vriesendorp, Doorstarten en onbehoorlijk bestuur, in: R.J. van Galen, J.R. Glasz 8c J.C. van Oven (red.),
Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht (Insolad Jaarboek 1997), Deventer: Kluwer 1997, blz. 81.
9a Zie blz. 9 van haar rapport.
9s Wet Wijziging WW-stelsel (Kamerstukken 30 370).
96 Zie bijvoorbeeld S.H. de Ranitz, `Beroepsethiek in insolventieland', Aávocatenblad 1995, blz. 198-200; L.J.
van Eeghen, `Verkenning van belangen bij doorstart na faillissement', TWS 199614, blz. 93-98, alsmede L.J.
van Eeghen, `Benadeling van schuldeisers en voorbereide doorstart faillissementen', NJB 1997~38, blz. 166~
1669; A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 1416; R.D.
Vriesendorp, `Doorstarten en onbehoorlijk bestuur', in: R.J. van Galen e.a. (red.), Onbehoorlijk bestuur in het
insolventierecht (Insolad Jaarboek 1997), Deventer: Kluwer 1997, blz. 65-82; S.C.J.J. Kortmann, `Sanering en
herstel via overdracht of splitsing', in: H. Pasman e.a. (red.), Overnemen, een hele onderneming, Deventer:
Kluwer 1999, blz. 138-139 en F.J.M. Verstijlen, `Van misbruik van faillissements- en rechtspersonenrecht', Tvi
2002~2, blz. 57-59 en F.J.M. Verstijlen, `Van misbruik van faillissementsrecht en hoe dit niet te bestrijden', NJB
2004118, blz. 944-945.

37

2.7
Juridische splitsing
Sedert 1 januari 1998 is het mogelijk rechtspersonen juridisch te splitsen door de invoering
van de artikelen 2:334a-334ii BW. De juridische splitsing is inmiddels bij diverse
ondernemingen toegepast, zoals bij KPN (afsplitsing van de postgroep) en Vendex
(afsplitsing van Vedior), zij het dat er toen geen sprake was van insolventie. Met splitsing kan
men het vermogen van een rechtspersoon of een gedeelte daarvan onder algemene titel laten
overgaan, zodat geen aparte leve ring van vermogens bestanddelen meer nodig is, zoals bij
overdracht en andere vormen van overgang onder bijzondere titel. De invoering van de
splitsingsregeling betekent overigens niet dat levering van vermogensbestanddelen onder
bijzondere titel niet langer mogelijk is. Bij de overgang van (een gedeelte van) het vermogen
van een rechtspersoon is men dus niet gedwongen van de splitsingsregeling gebruik te maken.
De twee hoofdvormen van de splitsingsregeling, te weten zuivere splitsing en afsplitsing, zijn
beide te vinden in artike12:334a BW. Bij de zuivere splitsing gaan de activa en passiva van de
splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op twee of ineer andere verkrijgende
rechtspersonen. De verkrijgende rechtspersonen geven aandelen uit aan de aandeelhouders
van de splitsende rechtspersoon. De splitsende rechtspersoon houdt door het van kracht
worden van de splitsing op te bestaan (art. 2:334c, eerste lid, BW). Bij de afsplitsing gaat een
deel van de activa en passiva van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op
één of ineer andere verkrijgende rechtspersonen, waarvan ten minste één aandelen toekent aan
de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing
door de spliisende rechtspersoon wordt opgericht (in het laatste geval wordt de splitsende
rechtspersoon dus aandeelhouder).97 Anders dan bij de zuivere splitsing blijft bij afsplitsing
de splitsende rechtspersoon wel bestaan.98
Ingevolge artikel 2:334b, zesde lid, BW mag een rechtspersoon gedurende faillissement of
surseance van betaling geen partij zijn bij een splitsing. Dit verbod geldt blijkens artikel
2:334b, zevende lid, BW niet ingeval alle verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing
opgerichte NV's of BV's zijn en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing enig
aandeelhouder wordt. Doordat de splitsende rechtspersoon aandeelhoudster van de
verkrijgende rechtspersoon wordt, treedt geen verarming van de splitsende rechtspersoon op.
Het vermogen dat in een verkrijgende BV of NV wordt ingebracht, wordt immers vertaald in
de waarde van de aandelen. Tevens is in laatstgenoemd artikellid bepaald dat de tweede zin
van artikel 2:334d BW en die van artikel 2:334w BW niet gelden.99 Artikel 2:334d, tweede
zin, B W bepaalt dat de waarde van het deel van het vermogen dat de voortbestaande
splitsende rechtspersoon houdt, vermeerderd met de waarde van de aandelen die hij bij splitsing verkrijgt, tenminste nul moet zijn. Blijkens artikel 2:334w BW (dit artikel geldt alleen
voor NV's en BV's) moet die waarde ten minste overeenkomen met de som van het gestorte
en opge vraagde deel van het kapitaal en de reserves die de splitsende vennootschap
onmiddellijk na de splitsing krachtens wet of de statuten moet aanhouden (de zogenaamde
gebonden reserves). In situaties van faillissement of surseance zal in de regel sprake zijn van
een negatief vermogen zijdens de splitsende rechtspersoon. Naleving van artikel 2:334d,
97 Art. 2:334a, derde lid, BW.
98 Hierbij zij wel aangetekend dat ingeval het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon overgaat, hij alleen
blijft bestaan, indien ten minste één verkrijgende rechtspersoon een bij de splitsing opgerichte NV of BV is en de
splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing alle aandelen verkrijgt (art. 334c lid 2). De aandelen vormen dan het
enige actief van de splitsende rechtspesoon.
99 Artikel 334w BW is in artikel 334hh BW (vereenvoudigde splitsing bij een l0oa~o-dochtersplitsing, dat wil zeggen
ingeval alle verkrijgende vennootschappen worden opgericht en de splitsende vennootschap daarvan bij de splitsing
aandeehouder wordt) eveneens niet van toepassing veddaard.
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tweede zin, BW en artikel 334w BW zou dan de facto betekenen dat de splitsing onmogelijk
is. Eveneens dient men er rekening mee te houden dat blijkens artike12:334bb BW voor een
verkrijgende NV of BV in alle gevallen (dus ook in faillissement of surseance) aan de regels
van kapitaalbe scherming ex artikel 2:94a1204a en 2:94b1204b B W moet worden voldaan. Het
is overigens de curator die de bevoegdheid gedurende het faillissement heeft om de splitsing
tot stand te brengen. Wessels stelt mijns inziens terecht dat met de splitsingsregeling de
wettelijke taak van de curator te buiten wordt gegaan, doordat de curator (buitenvermogensrechtelijke) vennootschapsrechtelijke bevoegdheden toegedicht krijgt.loo
Aanvankelijk had men hooggespannen verwachtingen van de betekenis van de
splitsingsregeling voor de insolventiepraktijk. De Memorie van Toelichting bij het
wetsvoorstel dat op 26 april 1996 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, stelde het aldus:
"Splitsing is juist een bij uitstek geschikt middel om van een rechtspersoon in fmanciële moeilijkheden levensvatbare onderdelen af te scheiden, zodat deze niet in de deconfiti.~e worden
meegesleurd." lol De huidige insolventiepraktijk laat zien dat de splitsingsregeling geen
ingang heeft gevonden en dat men zich blijft bedienen van een gewone activatransactie. Dit
lijkt zijn grondslag te vinden in de volgende twee oorzaken.
De eerste oorzaak betreft de bij splitsing in acht te nemen termijnen en formaliteiten. Partijen
moeten tot een splitsingsvoorstel komen dat bij het handelsregister moet worden gedeponeerd
en moet worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad, accountantsverklazingen
dienen te worden opgesteld enzovoort. De vraag is of in een geval van insolventie er genoeg
tijd zal zijn om het traject dat leidt tot de splitsing te doorlopen. In gevallen waarin snelle
actie is geboden, lijkt de splitsing niet tcepasbaar en zal menopteren voor de overgang onder
bijzondere titel (activatransactie).
De tweede oorzaak betreft de medeaansprakelijkheid ex 2:334t BW. De verkrijgende
rechtspersoon dient op te komen voor andermans schulden. Een schuldeiser zal zich op basis
van artikel 2:334t, derde lid, BW eerst tot de primair aansprakelijke rechtspersoon of -personen moeten richten, maaz als die in de nai~oming tot betaling tekortschieten, dan zal de
schuldeiser zich vervolgens wenden tot een gezonde verkrij~nde rechtspersoon. In het geval
dat in het kader van een faillissement van een vennootschap bijvoorbeeld de levensvatbaze
onroerendgoedmaatschappij wordt afgesplitst, dan zal de verkrijgende rechtspersoon in haar
jaarrekening mceten laten bli~ken dat zij heeft op te komen voor schulden van de failliet uit
(on)deelbaze verbintenissen. l 2 Bijgevolg zal de verkrijgende vennootschap moeilijk tot niet
verkoopbaar zijn, ook ondanks het feit dat voor deelbare verbintenissen de aansprakelijkheid
l 03 Daar staat wel tegenover
beperkt wordt tot de waazde van het vermogen dat is verkregen.
l04
dat de crediteuren beter beschermd worden, waazdoor een actio Pauliana
mceilijker
wordt.los In elk geval is de juridische splitsing in de praktijk niet echt een alternatief
gebleken.
ioo B Vyessels,
`Splitsing rechtspersoon tijdens faillissement', WPNR 2002~6498, blz. 34-35.
'"' Kamerstuluken II 199~1996, 24 702, nr. 3, blz. 6.
102 Zie P.M. van der Zanden, `Enige accountancy-problemen bij de wet inzake de splitsing van rechtspersonen',
TWS 1997~9, blz. 263-268, en P.M. van der Zanden, `Enige andere problemen voor de accountant bij juridische
s~litsing', TWS 199816, blz. 157-161.
~ 3 Artikel 2:334t, derde lid, BW. R.J. van Galen, `Boekbespreking', Ondernemingsrecht 1999~7, blz. 200, zag
hier overigens geen bezwaar in en verwachtte dat de juridische splitsing in sommige insolventies een nuttig
instrument kon zijn.
ioa Zie voor een actio
Pauliana bij een sterfhuisconstructie ~ 2.4.2.
ios
Zie ook B. Wessels, Polak-Wessels: Gevolgen van faillietverklaring (2), Deel IIl, Deventer, Kluwer 2003,
par. 3292.
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2.~

Keuze doorstartmode l

2.8.1
Voorkeur buiten surseancelfaillissement
Het verdient de voorkeur doorstartconstructies uit te voeren voordat een surseance of
faillissement aan de orde is. De belangrijkste reden is dat men hiermee imagobeschadiging
voorkomt. In een concreet geval kunnen ook andere belangrijke overwegingen spelen. Ik
noem het voorbeeld dat in contracten vaak is vastgelegd dat contracten een einde nemen bij
surseance of faillissement. Indien het goede contracten betreft en doorstart binnen dezelfde
entiteit een optie is, dan kan dit een belangrijke overweging voor een onderhands akkoord
zijn. In de praktijk is vrije keuze (buiten of binnen surseancelfaillissement) echter vaak niet
gegeven. Zo is een akkoord buiten faillissementlsurseance niet gemakkelijk, omdat een aantal
niet onbelangrijke schuldeisers rechtmatige acties (terughalen van hun onbetaalde goederen,
beslag executiemaatregelen, opschortingsrechten van monopolisten et cetera) kunnen
ondernemen die de doorstart van de onderne ming belemmeren. ~ 06 Voorts is de
bereidwilligheid om tot een akkoord te komen gering als er geen onafhankelijke derde
(curator of bewindvoerder) is, die de zaak goed heeft onderzocht. Het totstandbrengen van een
onderhands akkoord vergt veel tijd, energie en tactiek. Dit neemt niet weg dat saneringen
buiten faillissementlsurseance vaak succesvol zouden zijn. ~ o~ De omstandigheden kunnen
echter zodanig zijn dat alleen een activatransactie in faillissement toegepast kan worden. Met
name in het MKB wordt deze doorstartconstructie toegepast, omdat men dan eenvoudig het
personeelsbestand kan afslanken. ~ og
In de gevallen waarin verschillende doorstartconstructies mogelijk zijn, zal men de voor- en
nadelen van een bepaalde doorstartconstructie moeten kwantificeren. Uitgangspunt is dat men
de doorstartconstructie hanteert die de hoogste (netto)kasstromen zal genereren. Oosthout
heeft een cijfervoorbeeld gegeven waarin een aandelentransactie, welke gepaard gaat met een
akkoord, en een activatransactie tegen elkaar worden afgewogen. t 09 Overwegingen zijn de
beperking van de commerciële schade (die groot is bij een activatransactie), de waarde van
duurovereenkomsten (gunstige contracten moeten zoveel mogelijk behouden blijven, maar de
meeste contracten bevatten een bepaling dat ze bij een faillissement of surseance eindigen), de
waarde van fiscaal compensabele verliezen (welke verloren gaan bij een activatransactie en in
beginsel behouden blijven bij een aandelentransactie) en de waarde van de fiscale
afschrijvingsbasis (die bij een activatransactie een lager afschrijvingspotentieel heeft). Naast
deze overwegingen zal de doorstartende ondernemer ook gelden moeten fourneren. Bij een
aandelentransactie zal er geld moeten komen voor de koop van de aandelen, de afvloeiing van
overtollige werknemers, afkoop van overbodige duurovereenkomsten, akkoord en (tijdelijk)
werkkapitaal. Bij een activatransactie zal er geld moeten komen voor de aankoop van de
activa en voor werkkapitaal dat tijdelijk benodigd zal zijn eer de onderneming weer over
voldoende liquide middelen beschikt. Oosthout maakt een opstelling van de nettokasstromen
in beide opties. De investeerder zal kiezen voor de investering met de hoogste netto contante
waarde van de toekomstige kasstromen. De vraag is echter of die keuze in de
insolventiepraktijk zo rationeel zal kunnen worden gemaakt. Een investeerder zal ook risico's
moeten beperken en een activatransactie levert minder risico op dan een aandelentransactie of

iob

H.B. Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming, Deventer: Kluwer 1998, blz. 10-15. Benadrukt
zij dat de paragrafen 2.2.2 t1m 2.2.6 van zijn boek betrekking hebben op het onderhands akkoord.
~o~ Zie ~ 1.2.2.
108 Zie ~ 2.6.
io9
H.B. Oosthout, `De weging van doorstartscenario's en de betekenis van fiscale verliezen daarin', TvI2001~4,
blz. 123-130.
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akkoord, want bij een activatransactie is er duidelijkheid over de activa en eventuele passiva
welke worden overgenomen.
2.8.2
In surseancelfaillissement
Het faillissement heeft een zwaazdere lading dan surseance. In de laatste jazen lijkt de
surseance gebruikt te worden als een instrument om via een dwangakkoord leningen om te
zetten in eigen vermogen. Het gaat dan om beursgenoteerde ondernemingen die werkzaam
zijn op het gebied van communicatie in meerdere landen. Hun probleem was niet zozeer een
te groot personeelsbestand maar een torenhoge schuld, ontstaan door het aantrekken van
kapitaal om dure investeringen te bekostigen. Zij hebben het dwangakkoord in surseance
gehanteerd voor balanssanering. l~ o Harmsen spreekt van een comeback van de surseance van
betaling 111, maaz deze gevallen mogen mijns inziens dan de nodige publiciteit in de media
hebben opgeleverd, numeriek zijn ze gering in aantal. Globaal gezegd is het aantal
faillissementen het dertigvoudige van het aantal surseances en bijna alle surseances eindigen
in faillissement. ~ 12 De succesverhalen die Harmsen noemde betreffen mijns inziens specifieke
gevallen en in het midderr en kleinbedrijf heeft dit middel geen betekenis. In ~ 1.2.2 liet ik al
de term `pre-pack' vallen: het gaat hier om gevallen waarin de surseance wordt gehanteerd
om een akkoord met de schuldeisers te forceren. Derhalve wil ik niet spreken van een
comeback van de surseance.
De keuzevrijheid voor een doorstaztconstructie (akkoord, aandelerr of activatransactie ) is in
de praktijk beperkt, omdat de omstandigheden van het geval sommige opties al kunnen
uitsluiten of juist aantrekkelijker maken. Een onderneming uit het middeir en kleinbedrijf in
financiële problemen zal bij een te groot personeelsbestand vaak de facto gedwongen zijn te
opteren voor een activatransactie na faillissement. In het geval dat er onvoldoende financiële
middelen voorhanden zijn of aangetrokken kunnen worden, zal een akkoord ook moeilijk
liggen. In theorie is een akkoordpercentage van Ooro mogelijk, maar uit gesprekken met
ontvangers (van de Belastingdienst) blijkt dat voor het welslagen van een akkoord in de
praktijk al snel een akkoordpercentage van 250~o voor de concurrente schuldeisers en SOo~o
voor de preferente schuldeisers nodig is. Ook is denkbaaz het geval van een bedrijf inet
honderdduizenden contracten aan particulieren. Het oversluiten van die contracten is erg
bewerkelijk en daarom zou een akkoord interessant kunnen zijn. Ook kunnen belangrijke
vergunningen et cetera in stand blijven, indien de vennootschap met de onderneming blijft
bestaan.
In concernsituaties komt de vraag aan de orde of inen gebruik moet maken van een sterfhuis113
of een ziekenhuisconstructie.
Als het overigens handelt om een enkele insolvente
vennootschap binnen het concerc~ kan natuurlijk ook een akkoord, activatransactie of verkoop
van de aandelen in die insolvente vennootschap een optie zijn. De ziekenhuisconstructie is
minder drastisch dan een sterfliuisconstructie. Het is immers de bedoeling dat de zieke
concernonderdelen worden gesaneerd en binnen het concern blijven, terwijl bij een
sterfhuisconstructie de gezonde onderdelen het sterfhuis definitief verlaten. Bij een geslaagde
ziekenhuisconstructie behoudt men de identiteit van het concern. De sterthuisconstructie is
llo Zie nader P.R.W.
Schaink, `Surseance als vehikel voor debt-for-equity swap', Ondernemingsrecht 200315,
blz. 173-179, en W.D. de Boer, `Een alternatief voor de sanering van obligatieleningen uitgegeven onder
trustverband', Ondernemingsrecht 200313, blz. 82-84.
111 C.M. Harmsen, `2002: de comeback van de surseance van betaling', Tv1200316, blz. 275-283.
~~Z Zie nader R.D. Vriesendorp, `Het Centraal Insolventieregister (CIR): bron voor insolventiecijfers over 2005',
Tv12006, 12, blz. 51.
~ 13 De juridische splitsing is bijna nimmer een optie. Zie ~ 2.7.
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een maatschappelijk beladen onderwerp. Ik kan niet aangeven of dat voor de
ziekenhuisconstructie ook zo geldt, omdat die zo weinig is toegepast. Het komt mij wel voor
dat een ziekenhuiscor)structie minder ingrijpend is en daarom te prefereren is boven een
sterfhuisconstructie, zolang er keus is. Mogelijk is de fmanciële situatie zo slecht, dat een
sterfliuisconstructie de enige optie is. Daarnaast is het zo dat de ziekenhuisconstructie
kwetsbaar is. Men heeft namelijk de medewerking nodig van schuldeisers, aandeelhouders en
banken. De oude schuldeisers moeten een akkoord accepteren, want de zieke dochter moet
binnen dezelfde entiteit gesaneerd worden. De oude aandeelhouders moeten er genoegen mee
nemen dat hun aandelen worden afgestempeld. De banken moeten een deel van hun
vorderingen omzetten in aandelen en nemen daarnaast nieuwe aandelen om het risicodragend
vermogen zowel bij de holding als bij de te saneren dochters te versterken. Haakt een van
deze partijen af, dan is een ziekenhuisconstructie niet mogelijk. l 14 Men zal dan mceten
terugvallen op de sterfhuisconstructie.

114 Zie ook W.J. Slagter, `De grote recente deconfitures: de ziekenhuisconstructie', TWS 1992, blz. 223, en
J.G.J. van der Burg, `Ziekenbed in plaats van sterfhuis?', De Accountant 1993I11, blz. 742.
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3

OMZETBELASTING

3.1
Inleiding
In de insolventiepraktijk vormt de omzetbelasting een belangrijk aandachtspunt. De
frequentie waarmee de omzetbelasting zich aandient is daaraan debet, evenals de substantiële
bedragen die al snel met de omzetbelasting zijn gemoeid. Dit komt omdat enerzijds bepaalde
situaties vaak heffmg van omzetbelasting meebrengen, anderzijds omdat het hoge tarief van
190~o vaak toepassing vindt. In dit hoofdstuk wordt aansluiting gezocht bij de in hoofdstuk 2
behandelde doorstartmodellen.
Eerst wordt ingegaan op de rol van omzetbelasting bij een doorstart binnen de bestaande
entiteit. Het gaat dan om het akkoord (~ 3.2) en de aandelentransactie, waaronder de sterfliuisen ziekenhuisconstructie (~ 3.3). Bij de doorstart van een onderneming in een andere
rechtspersoon gaat het om de activatransactie, waaronder ook de juridische splitsing is te
rekenen (~ 3.4). Bij een concern van vennootschappen kan er sprake zijn van een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting (hierna: fiscale eenheid OB). Dan dienen zich specifieke
aangelegenheden aan, welke zich beter tegelijk, dan per afzonderlijke doorstartconstructie
laten behandelen. Daarom besteed ik aan de fiscale eenheid OB een aparte paragraaf (~ 3.5).
Ten slotte wordt het hoofdstuk afgerond (~ 3.6).

3.2

Akkoord

3.2.1
Inleiding
Artikel 29 Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968) regelt bij niet-betaling
enerzijds dat de schuldenaar de in vooraftrek genomen omzetbelasting dient teru~ te betalen
en anderzijds dat de schuldeiser de reeds voldane omzetbelasting kan terugkrijgen. Dit artikel
is relevant voor alle doorstartconstructies, maar in het bijzonder bij een akkoord. Bij een
activatransactie is namelijk de omzetbelastingschuld bij de schuldenaar niet echt relevant,
omdat de schulden toch achterblijven bij de vennootschap die bijna altijd later wordt
geliquideerd. Een aandelentransactie gaat vaak gepaard met een akkoord, zodat artike129 Wet
OB 1968 daar wel een rol speelt. Daarom heb ik ervoor gekozen dit wetsartikel te behandelen
bij het akkoord.
Eerst worden de implicaties van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 voor de niet-betalende
schuldenaar beschouwd (~ 3.2.2). Daarna wordt de positie van de schuldeiser binnen de
context van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 geschetst (~ 3.2.3). Vervolgens worden de
consequenties van het vormen van een akkoord, zoals besproken in ~ 2.2, behandeld (~ 3.2.4).
Deze paragraaf wordt afgerond met conclusies over het akkoord (~ 3.2.5).

1 Voor intracommunautaire verwervingen in de zin van artikel 17a, eerste lid, Wet OB 1968, (kort gezegd: de
verwerving van goederen die worden verzonden of vervoerd van de ene lidstaat naar de andere) kent artikel 29a
Wet OB 1968 een eigen regeling. Daarbij kan echter geen teruggaaf plaatsvinden in het geval van wanbetaling.
Dat is niet onlogisch, omdat de afnemer bij een intracommunautaire verwerving de omzetbelasting moet voldoen
en, indien de prestatie niet is vrijgesteld, de omzetbelasting in aftrek kan nemen. Een intracommunautaire
verwerving van E 100 leidt bijvoorbeeld tot een omzetbelasting van E l9. De ondernemer in Nederland voldoet E
19 en neemtE 19 in vooraftrek, dus ontvangt of betaalt hij per saldo 0. Zou deze ondernemer de vergoeding aan
de EU-leverancier niet betalen, dan zou enerzijds teruggaaf van E 19 en anderzijds een correctie vooraftrek van E
19 moeten plaatsvinden, wat per saldo eveneens 0 is.

43

3.2.2
Schuldenaar en artike129, tweede lid, Wet OB 1968
In deze subparagraaf staat de niet-betalende schuldenaar centraal. Eerst komt de correctie
vooraftrek aan bod (~ 3.2.2.1). Vervolgens worden Europese aspecten besproken (~ 3.2.2.2).
Dan wordt ingegaan op de kwalificatie van de belastingschuld vanwege de correctie
vooraftrek in faillissement~surseance (~ 3.2.2.3). Tot slot wordt ingegaan op de bestuurlijke
boeten die gepaard kunnen gaan met een naheffingsaanslag omzetbelasting (~ 3.2.2.4).
3.2.2.1
Correctie vooraftrek
Uitgangspunt voor de omzetbelasting is het factuurstelsel Het factuurstelsel houdt in dat de
ondernemer de belasting verschuldigd wordt op het tijdstip dat hij aan zijn afnemer een
factuur2 uitreikt of, wanneer dit te laat gebeurt, het tijdstip waarop de factuur uiterlijk had
moeten worden uitgereikt (artikel 13, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968). De afnemer mag
op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968 de omzetbelasting aftrekken op
het tijdstip van ontvangst van de factuur, ongeacht de vervaldatum van de factuur.3 Het
HvJEG heeft bepaald dat aftrek van omzetbelasting alleen is toegelaten als een factuur is
uitgereikt.4 De aftrek mag na ontvangst van de factuur meteen plaatsvinden en de ondernemer
hoeft dus niet te wachten totdat hij de goederen of diensten betaald heeft. Wanneer echter
geen betaling van de factuur plaatsvindt, dan moet de door de afnemer afgetrokken
omzetbelasting opnieuw worden bezien. In dit verband wordt gesproken van de correctie
vooraftrek omzetbelasting.
Het wettelijk kader voor de correctie vooraftrek omzetbelasting wordt gevormd door artikel
29, tweede lid, Wet OB 1968. Hierin staat:
"De ondernemer die ingevolge artikel 1 S belasting in aftrek heeft gebracht ter zake van aan
hem verrichte leveringen van goederen en diensten, wordt het afgetrokken bedrag naar
evenredigheid als belasting verschuldigd op het tijdstip waarop en voor zover redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat hij de vergoeding waarop dat bedrag betrekking heeft, niet of
niet geheel zal betalen dan wel heeft terugontvangen. De belasting wordt in ieder geval
verschuldigd twee jaren na de opeisbaarheid van de vergoeding, voor zover deze op dat
tijdstip nog niet is betaald. De verschuldigd geworden belasting wordt op de voet van artikel
14 voldaan. "
Onder de in de wettekst vermelde "vergoeding" wordt blijkens artikel 8, eerste lid, Wet OB
1968 verstaan het totale bedrag dat - of vooraover de tegenprestatie niet uit een geldsom
bestaat, de totale waarde van de tegenprestatie welke - ter zake van de levering of de dienst in
rekening wordt gebracht, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Bij een reguliere
verkoop is de vergoeding dus de koopsom exclusief omzetbelasting.
De correctie vooraftrek kan ook gelden voor ond ernemers die het kasstelsel toepassen. Het
kasstelsel houdt in dat de ondernemer de omzetbelasting voldoet aan de hand van de kasont-

z De enkele vermelding van omzetbelasting op een brief bestempelt deze niet zonder meer als factuur, aldus
Hoge Raad 20 februari 2004, BNB 20041268', Y-N 2004~13.15.
3 Wanneer de ondernemer dus een tijdig uitgereikte factuur op 1 mei ontvangt tertivijl de vervaldag voor de
betaling 1 augustus daaraanvolgend is, dan mag hij toch de omzetbelasting al aftrekken in het aangiftetijdvak
waarin 1 mei valt. Doordat aan de andere kant de leverancier~dienstverrichter omzetbelasting moet voldcen over
de uitgereikte facturen (artikel 13 alsmede artikel 35, tweede lid, Wet OB 1968), wordt voorkomen dat hij ten
behoeve van zijn afnemers veel eerder gaat factureren dan de vervaldatum van de factuur. Overigens moet op
grond van artikel 35, tweede lid, Wet OB 1968 de factuur uiterlijk worden uitgereikt vóór de vijftiende dag na de
maand waarin de levering of dienst is verricht.
4 HvJEG 29 april 2004, zaak C-152~02 ( Terra Baubederf), V-N 2004I31.18.
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vangsten in een tijdvak.s Dit is dus een afwijking van het factuurstelsel dat uitgangspunt is bij
de Wet OB 1968. Artike126 Wet OB 1968 vormt de wettelijke basis voor het kasstelsel.ó Het
kasstelsel moet worden toegepast door de in artikel 26, eerste lid, onderdelen a, b en c,
Bekende
1968 aangewezen ondernemers.
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
zijn
winkeliers,
marktkooplieden
et
cetera. ~
voorbeelden van aangewezen ondernemers
Hoewel bij een kasstelsel de omzetbelasting wordt voldaan aan de hand van de feitelijke
ontvangsten in een tijdvak, vindt de aftrek van voorbelasting plaats aan de hand van de
facturen die in een tijdvak zijn uitgereikt. Wel heeft de Staatssecretaris in toelichtingen op
bepaalde onderdelen van de Wet OB 1968 aangegeven, dat het geen bezwaar ontmoet dat bij
artikel 26-ondememers de in de facturen begrepen voorbelasting pas in aftrek wordt gebracht
op de aangifte over het belastingtijdvak waarin de betaling volgens het kasstelsel geschiedt.g
Het kasstelsel kan dus ook aan de inkoopkant worden toegepast, al zullen de meeste
ondernemers het factuurstelsel prefereren aan de inkoopkant. Bij een factuurstelsel wordt
ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968 de omzetbelasting in aftrek
gebracht welke in het tijdvak van aangifte door andere ondememers ter zake van door hen aan
de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op
de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur. Aangezien de betaling bijna altijd later
geschiedt dan de ontvangst van een factuur leidt toepassing van het factuurstelsel voor de
afnemer tot een snellere aftrek van omzetbelasting dan het kasstelsel. Indien het factuurstelsel
aan de inkoopkant wordt toegepast, dan kan men bij faillissement in verband met correctie
van de vooraftrek te maken krijgen met artikel 29, tweede fid, Wet OB 1968. Het is niet zo
dat artikel 29 Wet OB bij de ondernemers die het kasstelsel toepassen geen rol kan spelen.
Dat is alleen het geval als ook aan de inkoopkant het kasstelsel wordt toegepast. Voorzover op
de inkopen het factuurstelsel wordt toegepast, zal bij niet-betaling artikel 29, tweede lid, Wet
OB 1968 dus ook toepassing vinden bij ondernemers die de omzetbelasting voldoen naar de
ontvangsten. 9
3.2.2.2
Europese aspecten
Bij de Europese aspecten gaat het om artikel 11, C, eerste lid, alsmede artikel 20, eerste lid,
aanhef en onder b, Zesde Richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der
Lidstaten inzake omzetbelasting. Het is een richtlijn uit 1977 en de wetgever heeft per 1
januari 1979 met de Wet van 28 december 1978, Stb. 1977, 677, een groot aantal wijzigingen
in de Wet OB 1968 aangebracht overeenkomstig de Zesde Richtlijn. Artike129 Wet OB 1968
is bij deze gelegenheid niet aangepast, kennelijk omdat de wetgever ervan uitging dat artikel
29 Wet OB 1968 al overeenstemde met de Zesde Richtlijn.
Artikel 11, C, eerste lid, Zesde Richtlijn heeft betrekking op de maatstaf van heffing en luidt:
"In geval van annulering, verbreking, ontbinding, gehele of gedeeltelijke niet-betaling, of in
geval van prijsvermindering nadat de handeling heeft plaatsgevonden, wordt de maatstaf van
hej~ng dienovereenkomstig verlaagd onder de voorwaarden die door de Lid-Staten worden
vastgesteld. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling, kunnen de Lid-Staten evenwel
5 Voor de berekening van verschuldigde omzetbelasting bij verschillende tarieven zie artikel 16
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
6 Artikel 10, tweede lid, derde volzin, Zesde EG-richtlijn geeft de lidstaten de bevoegdheid tot toepassing van het
kasstelseL
~ Wel kunnen de in de onderdelen a en b bedoelde ondernemers op grond van het tweede lid de inspecteur
schriftelijk ervan in kennis stellen dat zij van de aanwijzing geen gebruik maken.
g Toelichting Administratieve verplichtingen, Afdeling 2, ~ 26, Kas~bank~giroboek, nr. 3, Bijlage K bij de
Resolutie van 29 oktober 1968, nr. 120, gegeven bij Resolutie 23 december 1968, nr. D68~8786, te kennen uit
Vakstudie Omzetbelasting, onderdeel Voorschriftenl'Toelichtingen~L,eidraad.
9 J.L.M.J. Vervloed e.a., Wegwijs in de BTW, Den Haag: Koninklijke Vermande 2003, blz. 365.
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van deze regel afwijken. "
Het gaat dus om een vermindering van de maatstaf van heffing. Een lagere maatstaf
impliceert minder omzetbelasting. Alhoewel dat niet in de tekst staat, is aan te nemen dat aan
de aanpassing van de maatstaf van heffing de consequentie moet worden verbonden dat reeds
voldane omzetbelasting moet worden teruggegeven. In artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 is
de teruggaaf geregeld, maar daarin wordt niet gesproken van aanpassing van de maatstaf. Het
resultaat is hetzelfde, namelijk dat achteraf minder omzetbelasting is verschuldigd. In de
uitspraak van de Hoge Raad 4 september 1991 werd in een zaak die handelde over teruggaaf
van omzetbelasting geoordeeld dat uitgangspunt dient te zijn dat de wetgever bij de
aanpassing van de Wet aan de Zesde Richtlijn met de handhaving van het bepaalde in artikel
29 van de Wet de bedoeling had uitvoering te geven aan artikel 11, C, eerste lid van de
Richtlijn en wel op een wijze die materieel gezien geen ander resultaat oplevert dan letterlijke
overneming van de bewoordingen van de Richtlijn zou hebben gedaan. lo
Artikel 20, eerste lid, aanhef en onder b, Zesde Richtlijn heeft betrekking op de aftrek en
luidt:
" De oorspronkelijke toegepaste aftrek wordt op de door de Lid-Staten vastgestelde wijze
herzien, met name: (...) indien zich na de aangifte wijzigingen hebben voorgedaan in de
elementen die in aanmerking zijn genomen voor het bepalen van het bedrag van de aftrek, met
name in geval van geannuleerde aankopen of verkregen rabatten; er vindt evenwel geen
herziening plaats voor handelingen die geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, in
geval van naar behoren bewezen en aangetoonde vernietiging, verlies of diefstal, alsmede in
geval van onttrekkingen voor het verstrekken van geschenken van geringe waarde en van
monsters, als bedoeld in artikel 5, lid 6. De Lid-Staten kunnen evenwel herziening eisen in
geval van geheel ofgedeeltelijk onbetaald gebleven handelingen en van diefstal. "
Dit artikel lijkt de pendant te zijn van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968. De invoering van
laatstgenoemd artikel werd verdedigd door er op te wijzen dat de leverancier en
dienstverrichter een recht op teruggaaf bij wanbetaling heeft. Daarom moet er bij de
wanbetalende afnemer gecorrigeerd worden: "hij moet de ten onrechte afgetrokken belasting
alsnog op de voet van artikel 14 afdragen".11 Men dient zich wel te realiseren dat dit is
opgeschreven in een tijd waarin er nog geen sprake was van de Zesde Richtlijn. Beziet men
artikel 20 Zesde Richtlijn nader, dan rijst de vraag of het in dit artikel gaat om de
leverancier~dienstverrichter of de afnemer. Braun meent in zijn dissertatie dat het gaat om de
leverancier~dienstverrichter. Het gaat volgens hem om de voorbelasting die drukt op de
goederen en diensten van de leverancier~dienstverrichter.12 BijUVan HiltenNan Vliet nemen
aan dat dit artikel uit de Zesde Richtlijn ziet op de afnemer. ~ 3 De precieze grondslag voor
artike129, tweede lid, Wet OB 1968 blijkt kwestieus te zijn, maar het kan mijns inziens in elk
geval worden gebaseerd op artikel 11, C, eerste lid, Zesde Richtlijn, hoewel deze bepaling
zich mijns inziens in eerste instantie richt op de leverancier~dienstverrichter. De maatstaf moet
volgens de Zesde Richtlijn worden verminderd en de Lidstaten hebben de vrijheid daaraan
voorwaarden te verbinden. Die voorwaarden vindt men voor Nederland terug in artikel 29
Wet OB 1968.

lo

Hoge Raad 4 september 1991, BNB 1991I315, V-N 1991, blz. 2682, pt. 12.
~~ Kamerstukken II 1967~1968, 9324, nr. 3, blz. 38.
" K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2002, blz. 296-297.
" D.B. Bijl, M.E. van Nilten 8c D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer:
Kluwer 2001, blz. 161 en 307.
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3.2.2.3
Kwalificatie schuld in faillissementlsurseance
Naar mijn oordeel is het een belemmering dat nog steeds niet duidelijk is hoe de
belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 in faillissement moet worden
gekwalificeerd. De meeste naheffingsaanslagen omzetbelasting vanwege de correctie
vooraftrek omzetbelasting worden in faillissement opgelegd na ontvangst van een door de
curator ingevulde crediteurenlijst. Een naheffingsaanslag wordt opgelegd, wanneer de
belasting geheel of gedeeltelijk niet is betaald.14 Ook als in een faillissement de aangifte al
tijdig wordt gedaan, zal de betaling van de verschuldigde omzetbelasting vanwege de
financiële problemen niet tijdig plaatsvinden. Daarmee zijn dan de voorwaarden voor het
opleggen van een naheffingsaanslag vervuld. Ook ziet men dat een inspecteur een
naheffmgsaanslag omzetbelasting oplegt, indien b~j een boekencontrole blijkt dat een
onbetaalde schuld al meer dan twee jaar opeisbaar is. ~
Beperken we ons tot het faillissement, dan is het allereerst twijfelachtig of wel wordt
uitgegaan van de juiste openstaande schuld.ió Bij de naheffmgsaanslag wordt er bijna altijd
van uitgegaan dat geen enkele betaling door de failliete schuldenaar heeft plaatsgevonden,
zodat het bedrag van de naheffmgsaanslag gelijk is aan de omzetbelasting over de uitstaande
vorderingen opgegeven door de curator. De opgelegde naheffingsaanslag kan echter om
bepaalde redenen onjuist zijn. Te denken is aan personen die zowel schuldeiser, als
schuldenaar van de failliet zijn. Zij kunnen zich beroepen op verrekening ex artikel 53 Fw,
waardoor vordering en schuld tot hun gemeenschappelijk beloop teniet gaan. Daarmee betaalt
de failliet in zijn hoedanigheid van schuldenaar een gedeelte van zijn schulden, waardoor over
dat gedeelte geen correctie van de vooraftrek dient plaats te vinden. Ook kunnen er schulden
van de failliet zijn waarvoor geen omzetbelasting in vooraftrek is genomen, bijworbeeld door
verwaarlozing van de schuldeisersadministratie juist vóór het faillissement. Voor deze
problematiek kan ik geen oplossing aanreiken, omdat het een feitelijke aangelegenheid is. Uit
ervaring weet ik dat het bij een faillissement vaak gaat om een achterstallige administratie en
dan is het ook moeilijk de precieze omvang van vorderingen en schulden te bepalen.
Een belangrijkere aangelegenheid is echter de kwalificatie in faillissementssituaties van de
belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, V~ët OB 1968. De belastingschuld moet dan in
verband met de rangorde tussen de schuldeisers gekwalificeerd worden als een (1)
niet-verifieerbare
schuld.
Een
faillissementsschuld,
(2)
boedelschuld
of
(3)
faillissementsschuld is een schuld die ten tijde van de faillietverklaring bestaat of door
wetsduiding als zodanig wordt gekwalificeerd. Een boedelschuld is een schuld die gedurende
het faillissement ontstaat door toedoen van de curatorl~ of door de wet als zodanig wordt
aangemerkt. Bij dit laatste is bijvoorbeeld te denken aan loon na de faillietverklaring, welke in
artikel 40, tweede lid, Fw expliciet als bcedelschuld wordt aangemerkt. Uit het DecideWisearrest blijkt overigens dat uit de tekst en de geschiedenis van een wetsartikel moet blijken dat
het in een faillissement een boedelschuld zou betreffen. Zo werd de verplichting tot betaling
14 Artikel 20, eerste lid, AWR.
ls
Ingevolge artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 wordt de omzetbelasting dan geacht verschuldigd te zijn.
15 Als de afnemer een gedeelte van het factuurbedrag betaalt, dan moet het ontvangen bedrag naar
evenredigheid verdeeld worden over het bedrag exclusief omzetbelasting ( in artikel 8 Wet OB 1968 vergceding
genoemd) en de omzetbelasting. Juridisch vormt de vergoeding tezamen met de belasting één vordering. Zie
Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5(voorlopig verslag), blz. 51 (vraag over gescheiden betaling van
vergoeding en de omzetbelasting daarover) en Kamerstukken I! 1967-1968, nr. 6(MvA), blz. 67.
17 Het toedoen-criterium veroorzaakt in de praktijk veel boedelschulden, volgens sommigen te veel. Zie
hierover A.LM. van Mierlo, ` Boedelschulden. Mag het ietsje minder zijn?', Tvl 2004, 55, p. 274 (Tvt
2004Ispecial, blz. 274-278).
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van kosten voor een enquêteonderzoek ex artikel 3:150, derde lid, BW bij een failliete
rechtspersoon door de Hoge Raad niet gezien als een boedelschuld, omdat uit de tekst van dit
wetsartikel noch haaz geschiedenis blijkt dat een boedelschuld is beoogd. ~ g Een nietverifieerbare schuld is een schuld die geen faillissements-, noch een boedelschuld is. Het is
een schuld die anders dan door toedoen van de curator is ontstaan gedurende het faillissement
en ook niet door wetsduiding als faillissements- of boedelschuld wordt aangemerkt.19 Hier
ziet men het belang voor de fiscus. Zou de belastingschuld tijdens het faillissement ontstaan,
dan moet er sprake zijn van een niet-verifieerbare schuld. Deze schuld is niet verhaalbaaz op
de faillissementsboedel, maar alleen op inkomen en vermogen van de failliet dat buiten het
faillissement blijft. Deze schulden kunnen na afloop van het faillissement worden verhaald op
de ex failliet, maar alleen als het gaat om een natuurlijke persoon. Men kan dan ook zeggen
dat niet- verifieerbaze schulden bij rechtspersonen niet verhaalbaaz zijn. Daazom heeft de
fiscus er belang bij de belastingschuld te kwalificeren als faillissementsschuld. Weliswaar
staat een faillissementsschuldeiser in rangorde achter een boedelschuldeiser, maar de fiscus
heeft door haar hoge fiscale voorrecht een goede verhaalspositie. In de praktijk stelt de fiscus
zich met verwijzing naaz Hoge Raad 1 juli 1997, BNB 1997~368, V-N 1997, blz. 4216, pt. 16,
op het standpunt dat het gaat om een faillissementsschuld. Hoewel de fiscus niet alleen staat
in haar standpunt,20 ben ik nog steeds niet overtuigd.
In genoemd arrest vormde belanghebbende een fiscale eenheid OB met haaz
dochtervennootschappen A BV en B BV. Deze dochtervennootschappen werden op 24
december 1993 failliet verklaazd. In rechtsoverweging 4.1. overwoog het Hof:
"Het is aannemelijk dat op 23 december 1993 was te verwachten dat de schuldeisers van de
dochtervennootschappen niet zouden worden voldaan. Belanghebbende maakt het tegendeel
niet waar. Zij beroept zich ten onrechte op een geconsolideerde balans per 31 oktober 1993,
omdat - gelet op de faillietverklaringen op 24 december 1993 - op 23 december 1993 niet was
te verwachten dat X BV haar vermogen zou aanwenden voor de voldoening van de schulden
van de dochtervennootschappen. Bovendien heeft de inspecteur onweersproken aangevoerd,
dat de handelsvorderingen voor zover niet omstreden aan de bank waren verpand, zodat niet
was te verwachten dat geld voor de betaling van de schuldeisers van de
dochtervennootschappen beschikbaar zou zijn. "
In deze overweging achtte de Hoge Raad het oordeel besloten dat op 23 december 1993
redelijkerwijs moest worden aangenomen dat belanghebbende de vergoeding niet of niet
geheel zou betalen. Hieruit kan worden afgeleid dat bij het tijdstip waazop en voorzover
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat (het restant van) de schuld niet meer zal worden
~g Hoge Raad 24 juni 2005, JOR 2005, 174. Zie voor de consequenties van dit arrest voor belastingschulden A.J.
Tekstra, `De consequenties van het DecideWisa.arrest voor de status van een belastingschuld in faillissement',
TvI2005, 9, p. 40 (Tvl200611, blz. 40-41).
19 Zie nader over de kwalificatie van belastingschulden M.H.M. van Oers 8i F.M.J. Verstijlen, `Van fiscale
continuïteit en faillissementsrechtelijke fixatie: de classificatie van fiscale schulden binnen faillissement', in:
P.H.J. Essers (red.), Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht: opstellen over Uscaal)
ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2000, blz. 262-265, en
M.H.M. van Oers, `De kwalificatie van belastingschulden bij een faillissement', Tfb 2004I5, blz. 4-13.
20 De volgende auteurs nemen ook een faillissementsschuld aan: F. Duynstee, `Art. 29 lid 2 Wet op de
omzetbelasting i.v.m. faillissement', Advocatenblad 1981, blz. 228-229; G.J.A.M. Molkenboer, `Enkele aspecten
van de invloed van belastingen op faillissementen', Advocatenblad 1985, blz. 528; E.W.J.H. de Liagre Bóhl,
Sanering en faillissement: naar huidig en nieuw recht, Deventer: Kluwer 1992, blz. 197, G.A.J. Boekraad,
Afwikkeling van de jaillissementsboedel (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1997, blz. 254; A.J. Tekstra,
Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 260, en J.J. Vetter á P.J. Wattel,
Hoofdzaken lnvordering, Deventer: Kluwer 2000, blz. 198 ( in de nieuwe druk, lnvordering van belastingen,
Deventer: Kluwer 2005, blz. 213-214 is dit gedeelte bewerkt door M.H.M. van Oers).
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betaald, het gaat om een tijdstip dat in elk geval ligt vóór de faillietverklaring. Het zou dan
gaan om een faillissementsschuld. Het arrest kan mijn goedkeuring wegdragen, omdat het Hof
had vastgesteld dat het de dag vóór de uitspraak van het faillissement aannemelijk was dat de
schuldeisers van de dochtervennootschappen niet zouden worden voldaan. Mijn bezwaar 's
echter dat aan dit arrest geen rechtsregel te ontlenen is voor alle faillissementssituaties. Het
kan zijn dat op de faillissementsdatum duidelijk is dat een uitkering uit de
faillissementsboedel aan de schuldeisers (die vorderingen hebben waarin de omzetbelasting is
begrepen) in de lijn der verwachtingen ligt. Men kan dan toch niet volhouden dat aan de
vereisten van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 voor de gehele schuld is voldaan. Naar
mijn inschatting was de beslissing van de Hoge Raad ook anders geweest, wanneer vast had
z1
gestaan dat slechts een bepaald deel van die schuldeisers niet voldaan had kunnen worden.
Indien bijvoorbeeld de totale schuld 200.000 exclusief 38.000 omzetbelasting zou zijn
geweest, terwijl op het moment van de faillietverklaring moet worden aangenomen dat de
helft (op termijn) kan worden voldaan, dan is 19.000 een faillissementsschuld en 19.000 een
niet-verifieerbare schuld.
Indien overigens een faillissement is voorafgegaan door surseance, dan dient men rekening te
houden met artike1249, eerste lid, onderdeel 3 en 4, Fw. De surseance en het daarop volgende
faillissement worden als één geheel gezien. Tijdens surseance vindt geen verificatie plaats,
omdat de surseance niet 's gericht op vereffening. Vorderingen kunnen weliswaar bij de
bewindvoerder worden ingediend, maar dat heeft uitsluitend als doel om vast te stellen wie er
mag stemmen in de surseance (over de definitieve verlening van de surseance22 of over het
akkoordz3). Het equivalent van niet-verifieerbare schulden in faillissement is te vinden in
artikel 228, tweede lid, Fw dat bepaalt dat de surseanceboedel niet wordt gebonden door
handelingen verricht zonder medewerking van de bewindvoerder. Artikel 249, eerste lid,
onderdeel 4, Fw bepaalt dat vorderingen die op grond van 228, tweede lid, Fw niet hebben
geleid tot aansprakelijkheid van de boedel tijdens surseance, evenmin op de latere failliete
boedel kunnen worden verhaald. Het komt mij voor dat indien de belastingschuld ex artikel
29, tweede lid, Wet OB 1968 tijdens de surseance ontstaat, bijvoorbeeld doordat het tijdstip
van twee jaar na de opeisbaarheid in de surseance valt, de boedel in surseance niet
aansprakelijk is op grond van artikel 228, tweede lid, Fw. Dit leidt ertce dat deze schuld in
een daaropvolgend faillissement als niet verifieerbaar mceten worden aangemerkt. Het is dus
zeker niet zo dat indien de belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 rntstaat
tijdens een surseance, het in een desgevallend opvolgend faillissement door wetsduiding een
bcedelschuld is. Boekraad meent dat ook dan sprake is van een faillissementsschuld. Dit
houdt verband met de door hem ontwikkelde criteria. In dit geval is de materiële
verschuldigdheid van de omzetbelastingschuld in overwegende mate gelegen in
z4
omstandigheden die zich vóór het faillissement hebben voorgedaan.
3.2.2.4
Bestuurlijke boete
Een andere vraag is of bij een naheffmgsaanslag omzetbelasting ex artikel 29, tweede lid, Wet
OB 1968 een bestuurlijke bcete mag worden opgelegd en zo ja, wat voor soort schuld
(faillissements-, boedel- of niet verifieerbare schuld) het is. Dit is relevant, omdat een
bestuurlijke boete in beginsel de schuld aan de Ontvanger verhoogt.

21 Zie hierover uitgebreid M.H.M. van Oers, `Omzetbelasting en onbetaalde crediteuren: tijd voor wijzigingen?',
in: A.J. Tekstra (red.), Faillissement en fiscus (Insolad Jaarboek 2000), Deventer: Kluwer 2001, blz. 1419.
ZZ Artike1218, tweede lid, Fw.
23 Artikel 268 Fw.
24 G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de faillissementsboedel (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1997, blz. 255.
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Bestuurlijke boeten worden onderverdeeld in verzuimboeten (artikel 67a-67c AWR) en de
vergrijpboeten (artikel 67d-67f AWR). In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
1998 is een verfijnd stelsel van regels gegeven omtrent het opleggen en de hoogten van de
bestuurlijke boeten.ZS Een verzuimboete heeft tot doel een gebod tot nakoming van fscale
verplichtingen aan te scherpen. Voor het opleggen van de verzuimboete is voldoende dat aan
een of ineer van deze verplichtingen niet is voldaan. Bij afwezigheid van alle schuld ("avas")
legt de inspecteur geen verzt,iimbcete op. Indien bij bezwaar blijkt dat er sprake is van avas,
dan vernietigt de inspecteur de boete. Belanghebbende dient avas te stellen en te bewijzen.2ó
Een vergrijpboete is gericht op het bestraffen van gevallen waarin er sprake is van opzet of
grove schuld. De inspecteur dient de aanwezigheid van opzet of grove schuld27 te stellen en te
bewijzen. 28
De verzuimboete bedraagt bij aangiftebelastingen zoals de omzetbelasting voor het niet
(tijdig~ doen van aangifte maximaal E 11329 en voor het niet (tijdig) betalen maximaal E
4537. o Het opleggen van een verzuimboete tijdens faillissement zal echter riet snel aan de
orde zijn gezien het Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst, gedateerd 21 maart
2001, nr. RTB2001I1176M.31 Aan de directeur-generaal was de volgende vraag voorgelegd.32
Het faillissement van belastingplichtige was uitgesproken op 14 juni 2000. De door
belastingplichtige verschuldigde omzetbelasting Dver het tijdvak mei 2000 moest gezien
artikel 19, eerste lid, AWR uiterlijk op 30 juni 2000 betaald zijn en dat gebeurde niet. De
belastingplichtige kreeg een verzuimboete ex artikel 67c AWR (niet tijdig betalen van een
aangiftebelasting) opgelegd. De curator meende dat er sprake was van avas. De directeurgeneraal overwoog dat noch de belastingplichtige, noch de curator bevoegd was de
omzetbelasting te voldoen op het moment dat de betalingstermijn verstreek. Toen was het
faillissement al uitgesproken. De belastingplichtige is beschikkingsonbevoegd (artike123 Fw)
en de curator is niet bevoegd faillissementsschulden te betaler~ voordat de uitdelingslijst in
het faillissement definitief is vastgesteld (artikel 26 en 192 Fw). De directeur-generaal
bepaalde dat de boete moest worden vernietigd,33 omdat er sprake was van avas. Met Dorlo
ben ik van mening dat de reikwijdte van dit besluit waarschijnlijk beperkt blijft tot de
verzuimboete bij niet-betaling van omzetbelasting, omdat van avas niet snel sprake zal zijn bij
het niet of niet tijdig doen van aangifte. Dit omdat aangifte bij faillissement in tegenstelling
tot betaling van belastingschulden mogelijk is door de belastingplichtige zelf of, op de voet
van artikel 43 AWR, door de curator.34 Overigens noemt Dorlo nog Hof 's~Gravenhage 10
oktober 2001, vN 2002~12.11, waarin avas werd aangenomen bij het te laat indienen van een
IB-aangifte, omdat een juiste aangifte pas kon worden gedaan nadat de rechtbank akkoord
was gegaan met het fmanciële eindverslag van de curator. In de sfeer van de omzetbelasting
kan ik mij echter niet snel voorstellen dat een te late aangifte bidt tot avas. Ook is mijns
inziens geen aanleiding voor avas in het geval dat de administratie zo onvolledig is dat de
ZS
Besluit van 19 december 1997, Stcrt. 1997, 248.
Z6
Paragraaf 4, eerste lid, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998.
" Opzet en grove schuld zijn elkaar uitsluitende begrippen. Bij opzet is een wil aanwezig, bij grove schuld is een
wil afwezig.
28 Paragraaf 4, tweede lid, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998.
z9
Artikel 67b, eerste lid, AWR.
30 Artike167c, eerste lid, AWR.
31 Infobulletin 20011288 (niet gepubliceerd in V-N), ook te kennen uit aantekening 3 bij artikel 14 Vakstudie
Omzetbelasting.
3z
Tegen de boetebeschikking kan bezwaar en eventueel later beroep worden ingesteld (artikel 67g AWR). Aan
deze zaak lag echter een vraag vanuit de Belastingdienst aan een kennisgroep ten grondslag. Later is het
antwoord van de kennisgroep vertaald in een beleidsbesluit.
33 Bedoeld zal zijn vernietiging van de boetebeschikking.
34 In dezelfde zin G.S.E. Dorlo, `Fiscale boete en insolventie', Tv12004~4, blz. 161.

50

curator een aangifte welke spoedig na de faillietverklaring dient plaats te vinden, wegens
gebrek aan correcte gegevens niet kan indiene n. Het komt mij voor dat dit voor rekening en
risico van de failliet dient te komen. Ook zal niet snel sprake zijn van vermindering van de
bestuurlijke boete wegens fmanciële omstandigheden. In ~ 45 BBBB 1998 is aangegeven dat
geen vermindering wordt verleend indien belanghebbende de financiële omstandigheden aan
zichzelf te wijten heeft. Expliciet wordt aangegeven dat er niet snel reden zal zijn de boete te
verminderen bij niet of niet tijdig afgedragen loonbelasting of bij niet tijdig voldane
omzetbelasting. Deze vermindering ziet dus niet op de aangifte, maaz op de betaling.
Indien een bestuurlijke boete wordt opgelegd, rijst de vraag om wat voor soort schuld het bij
een faillissement gaat. Per 1 januari 2003 is in artikel 19, ~ 2, eerste lid, Leidraad Invordering
1990 het volgende over een bestuurlijke boete opgenomen:
"Voor de vraag of een bestuurlijke boete in een faillissement valt, is uitsluitend van belang de
dagtekening van de desbetreffende beschikking.
Indien die beschikking is gedagtekend voor het faillissement, kan de boete in het faillissement
worden aangemeld. Ligt de dagtekening na uitspraak van het faillissement, ook al heeft de
boete betrekking op een situatie van vóór het faillissement, dan kan de boete niet meer in het
faillissement worden aangemeld. "
Enkel de dagtekening is dus bepalend. Dit criterium is volgens mij niet helemaal juist. Bij een
vergrijpboete tijdens een faillissement als gevolg van een gedraging van de curator kan men
mogelijk een boedelschuld verdedigen, omdat de schuld is ontstaan door toedoen van de
curator. Het tijdscriterium speelt dan geen rol. Het is de vraag of dit ooit bij de fiscale rechter
ter discussie zal worden gesteld. De kwalificatie van een niet verifieerbaze schuld is immers
voordeliger voor de belastingschuldige en zijn schuldeisers, nu een boedelschuld met de
fiscus als schuldeiser juist hun vermogen c.q. verhaalsmogelijkheden zou doen verminderen.
Een niet-verifieerbaze schuld is immers niet verhaalbaaz op de faillissementsboedel. De
belastingschuldige kan vanwege het vertrouwensbeginsel een beroep doen op de gunstige
regeling in de Leidraad.3s
3.2.3
Schuldeisers en artike129, eerste Gd, Wet OB 1968
Bij niet betaling kan de schuldeiser cp verzoek teruggaaf van omzetbelasting krijgen. De
vraag rijst of deze schuldeiser geen belemmeringen ondervindt bij de teruggaaf, omdat ook
zijn positie indirect invloed heeft op de positie van de schuldenaaz. Bij de éruggaaf gaat het
om artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968. Benadrukt zij dat ondernemers die het kasstelsel
toepassen niet om teruggaaf kunnen vragen, omdat zij pas de omzetbelasting voldoen nadat de
afnemer betaald heeft.3ó
Hierna wordt eerst de techniek van dit artikellid behandeld (~ 3.2.3.1). Dan wordt ingegaan op
de vraag wie rechthebbende is op de teruggaaf bij cessie (~ 3.2.3.2). Vervolgens wordt
ingegaan op het tijdstip waarop het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend (~ 3.2.3.3).
Tot slot wordt aangegeven dat er geen samenhang bestaat tussen het recht op teruggaaf en de
correctie vooraftrek omzetbelasting (~ 3.2.3.4).
3.2.3.1
Teruggaaf van omzetbelasting
Indien de schuldeiser niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald, dan kan hij de inspecteur om
teruggaaf van omzetbelasting verzoeken. Artike129, eerste lid, Wet OB 1968 luidt:
"Op verzoek wordt teruggaaf verleend van de belasting ter zake van levering en diensten,
;5 Zie nader ~ ~.2.
36 Zie nader ~ 3.2.3.
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voor zover de vergoeding:
a.
niet is en niet zal worden ontvangen;
b.
wordt terugbetaald omdat een vermindering van de vergoeding is verleend of omdat
de goederen in ongebruikte staat zijn t eruggenomen. "
Dit artikellid omvat dus meer dan alleen een regeling voor niet betaling van een vergoeding.
Het heeft ook betrekking op een prij svermindering en goederen die in ongebruikte staat
worden teruggenomen. In het geval dat een leverancier gcederen levert en factureert voor
1000, exclusief 190 omzetbelasting, dan zal hij over, bijvoorbeeld, het tweede kwartaal van
2007 190 voldoen aan omzetbelasting. Stel dat de leverancier als gevolg van niet-betaling ná
het uitoefenen van het recht van reclame de goederen ongebruikt terugneemt en een creditnota
uitreikt in augustus 2007, dan mag hij over het derde kwartaal van 2007 190 in mindering
brengen op de aan te geven omzetbelasting. Indien een gedeeltelijke betaling ontvangen is,
dan vindt slechts teruggaaf pro rata plaats, omdat teruggaaf wordt verleend "voorzover de
vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen". De teruggaaf op verzoek van artikel 29,
eerste lid, Wet OB 1968 dient men duidelijk te onderscheiden van de teruggaaf op verzoek
van artikel 17 Wet OB 1968. In het laatste geval gaat het om teruggaaf van omzetbelasting als
saldo van de omzetbelasting die in rekening is gebracht op inkomende facturen en de
verschuldigde belasting als gevolg van verkopen et cetera.
In de insolventiepraktijk wordt de teruggaaf vanwege prijsvermindering ex artikel 29, eerste
lid, onderdeel b, Wet OB 1968 wel eens gebruikt c.q. misbruikt. Deze regeling is bedoeld
voor gevallen waarin de afnemer achteraf een korting krijgt, bijvoorbeeld een omzetbonus of
een rabat. De leverancier kan dan de al betaalde omzetbelasting terugkrijgen. De teruggaaf
wordt verleend voorzover de vergoeding wordt verminderd of terugbetaald door de
leverancier. Uit Hoge Raad 12 maart 2004, BNB 2004~215, V-N 2004I16.24, blijkt dat de
prijsvermindering betrekking moet hebben op de door de presterende ondernemer verrichte
levering of dienst. De prijsvermindering is niet bedoeld om deze te gebruiken met het oog op
de niet-betaling van de in rekening gebrachte vergoeding of het verkrijgen van een teruggaaf
van reeds op aangifte voldane omzetbelasting.37 Bij niet-betaling moet dus de maatstaf van
artike129, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968 bepalend zijn.
De Memorie van Antwoord uit 1968 zag de teruggaafregeling als een voordeel voor de
leverancier. Hij is immers voor de reeds afgedragen38 omzetbelasting niet aangewezen op
uitkering uit de boedel, maar kan rechtstreeks een aanspraak op teruggaaf jegens de fiscus
geldend maken.39 Naar mijn oordeel wordt de teruggaafregeling ten onrechte als een soort van
faciliteit gepresenteerd. De leverancier blijft voor de schuld exclusief omzetbelasting
aangewezen op de schuldenaar. Alleen voor het OB-gedeelte kan de leverancier terecht bij de
solvabele fiscus, maar dat is ook redelijk. De systematiek van de omzetbelasting is immers dat
de omzetbelasting drukt op de consument en ten goede komt aan de fiscus, terwijl de
ondernemers fungeren als onbezoldigde `belastingambtenaren'.
3.2.3.2
Rechthebbende op de teruggaaf
De rechthebbende op de teruggaaf omzetbelasting is de ondernemer die de goederen heeft
geleverd of de dienst heeft verricht. Dit geldt ook indien die ondernemer zijn vordering op
37 Zie ook Hof Arnhem 15 december 2005, V-N 2006I17.4.7.
38 Bedoeld zal zijn "voldane". Bij voldoeningsbelastingen zoals de omzetbelasting stelt de belastingplichtige zelf
vast hoeveel hij moet betalen. Bij afdrachtsbelastingen zoals loonbelasting stelt de inhoudingsplichtige vast
hoeveel belasting hij moet inhouden en afdragen aan de fiscus.
39 Kamerstukken 11 1 967-1 968, 9324, nr. 6, blz. 67.
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zijn afnemer heeft overgedragen. In het geval dat leverancier X een vordering van nominaal
1190 (inclusief 190 aan omzetbelasting) voor 1190 cedeert aan Y en Y niet wordt betaald, dan
heeft alleen leverancier X recht op teruggaaf. Bij deze transactie behaalt X een voordeel ter
grootte van het bedrag van de teruggaaf, namelijk 190 (1190 - 1190 ~ 190). Bij
insolventiegevallen kan het spiegelbeeld ontstaan. Stel dat dezelfde vordering van 1190
vanwege insolventie van de schuldenaar door X wordt overgedragen aan Y voor 595. Het
enkele feit van cessie al dan niet tegen een lagere dan de nominale waazde is overigens geen
aanleiding voor teruggaaf van omzetbelasting ex artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968. In
laatstgenoemd artikellid is immers neergelegd dat het erom gaat dat de vergoeding "niet is en
niet zal worden ontvangen". In het geval de schuldenaaz de vordering na de cessie integraal
betaald aan Y, dan bestaat er in elk geval geen recht op teruggaaf van omzetbelasting voor X.
Voor het criterium voor teruggaaf van omzetbelasting is namelijk niet relevant wie de
ontvangende partij van de betaling is.ao X lijdt nu een nadeel van 595, bestaande uit 500
verlies uit de vordering exclusief omzetbelasting en 95 vanwege de omzetbelasting. In beide
gevallen ziet men dat er een voor- of nadeel ter zake van de omzetbelasting ontstaat bij een
partij die geen belang meer heeft bij de vordering op de schuldenaaz. De vraag rijst of het niet
consistenter is het recht op teruggaaf van omzetbelasting met de vordering mee te laten
overgaan. Het is eerst van belang na te gaan welke gronden kunnen worden aangedragen voor
het standpunt het recht op teruggaaf te laten bij de ondernemer die de goederen heeft geleverd
of dienst heeft verricht.
Parlementaire geschiedenis
In Hof Amsterdam 11 april 1989, V-N 1990, blz. 1789, pt. 1.4, Infobulletin 90I303, wordt als
grond de pazlementaire geschiedenis aangedragen. De feiten wazen als volgt. Belanghebbende
verkocht en leverde zijn vordering op een van zijn afnemers aan X BV. De inspecteur legde
aan de afnemer een naheffmgaanslag ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 op. De afnemer
stelde dat hij het verschuldigde bedrag reeds aan de nieuwe schuldeiser X B V had betaald.
Daarop vernietigde de inspecteur de naheffingsaanslag en legde vervolgens een
naheffmgsaanslag op aan belanghebbende om de eerdere teruggaaf ex artikel 29, eerste lid,
Wet OB 1968 ongedaan te maken. Het Hof oordeelde dat belanghebbende door de cessie zijn
recht op teruggaaf niet verloor. Overwogen werd dat dit aztikellid blijkens de geschiedenis
van de totstandkoming ervan - voorzover hier van belang - overeenkomt met artikel 28 Wet
OB 1954, zij het dat aanpassing had plaatsgevonden aan de techniek van het stelsel van
belasting over de toege voegde waarde. a 1 Vervolgens werd overwogen dat uit de
bewoordingen van laatstbedoelde wetsbepaling volgt dat de aanspraak op teruggaaf toekwam
aan de ondernemer die desbetreffende levering of dienst heeft verricht. 42 Aangezien
belanghebbende echter niet aanriemelijk had gemaakt dat de vergoeding niet volledig werd
ontvangen, had hij de teruggaaf ten onrechte genoten. De naheffingsaanslag bleef in stand. Er
werd cassatie ingesteld, maar in cassatie ging het enkel om de hoogte van de verhoging
(tegenwoordig spreekt men van boete) van de naheffmgsaanslag. a3
Het Hof verwees naaz de pazlementaire geschiedenis van aztikel 28 Wet OB 1954, maaz deze
kan mijns inziens ook anders worden uitgelegd. Aanvankelijk was in het wetsvoorstel geen
regeling voor teruggaaf vanwege financiële omstandigheden van de afnemer opgenomen. Dat
ao In het geval X al teruggaaf van omzetbelasting had verkregen, dan kan de inspecteur de omzetbelasting
naheffen bij X.
a~ Kamerstukken !! 1967-1968, 9324, MvT, blz. 37 en blz. 38.
a2 Deze rechtsoverwegingen zijn niet terug te vinden in V-N 1990, blz. 1789, pt. 1.4, maar wel in de uitspraak
van de zaak in cassatie. Hoge Raad 22 mei 1991, BNB 1991I208, V-N 1991, blz. 1763, pt. 15.
43 Hoge Raad 22 mei 1991, BNB 1991I208, V-N 1991, blz. 1763, pt. 15.
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was niet geheel onbegrijpelijk, omdat in de voordien geldende wetgeving44 in beginsel het
door de afnemer voldane bedrag de maatstaf was. In het wetsvoorstel dat leidde tot Wet OB
1954 werd voorgestekí dat de maatstaf van heffing voortaan het door de leverancier in
rekening gebrachte bedrag was. Dit leidde tot oppositie vanuit de Tweede Kamer. Een aantal
Kamerleden vond het niet redelijk dat ook de omzetbelasting door de leverancier verschuldigd
bleef bij wanbetaling of faillissement van de afnemer.45 Dit was voor de regering aanleiding
artike128a aan het wetsvoorstel toe te voegen. Het luidde:
"Aan de ondernemer, die aannemelijk maakt, dat de aan zijn afnemer ofzijn opdrachtgever in
rekening gebrachte bedragen om redenen, gelegen in de financiële omstandigheden van die
afnemer of opdrachtgever, niet of niet volledig zijn of zullen worden ontvangen, wordt, op
daartoe gedaan verzoel~ teruggaafverleend, van de omzetbelasting welke reeds over die niet
ofniet volledig ontvangen of te ontvangen bedragen is voldaan. "
Hiermee was de teruggaafregeling vanwege financiële omstandigheden een feit.
Recht op teruggaafbestaat niet ten tijde van cessie
De Staatssecretaris heeft ook zijn gedachten over wie het recht op teruggaaf bij cessie
toekomt. Dit heeft hij gedaan in een Besluit waarin hij beschrijft hce te handelen met de
aanspraak op teruggaaf van omzetbelasting bij factoring.46 Hij refereert aan de parlementaire
geschiedenis, maar hij heeft ook een civiel argument.47
Volgens de Staatssecretaris bestaat op het moment van de cessie de vordering verband
houdend met de teruggaaf nog niet. Het recht cp teruggaaf ontstaat immers pas bij nietbetaling en het is voorts niet accessoir aan de vordering ter zake van de levering of dienst. De
Staatssecretaris geeft aan dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 29 Wet
OB 1968 moet worden afgeleid, dat de wetgever de bedoeling heeft gehad de teruggaaf van
omzetbelasting slechts aan de leverancier te laten toekomen en niet aan degene die de
desbetreffende vordering eventueel heeft overgenomen. Op zich is het vo lgens de
Staatssecretaris wel denkbaar dat de aanspraak op teruggaaf aan de factoor wordt
overgedragen, maar dat zal zich in de praktijk slechts bij uitzondering voordoen. Bij niet
betaling kan alleen de leverancier een verzoek om teruggaaf indienen. Een eventueel van de
factoor ontvangen bedrag kan niet worden beschouwd als een (gedeeltelijke) ontvangst van de
vergoeding. Om praktische redenen wordt goedgekeurd dat de factoor op eigen initiatief om
teruggaaf van omzetbelasting verzoekt. De factoor moet dan zijn gemachtigd, hetzij door
medeondertekening van het verzoek, hetzij bij een afzonderlijk geschrift dat bij indiening van
het verzoek wordt overlegd. Het blijft niettemin mogelijk dat de Ontvanger een teruggaaf
verrekent met een schuld van de leverancier, behoudens een eventuele, rechtsgeldige cessie
van die teruggaaf. In het Besluit wordt niet aangegeven wat onder een rechtsgeldige cessie
wordt verstaan, maar het kan mijns inziens niets anders zijn dan een cessie waarmee de
aa

De omzetbelasting werd ingevcerd bij de Omzetbelastingwet 1933 en heeft gegolden van 1 januari 1934 tot 1
januari 1941. Toen werd onder de Duitse bezetting deze wet vanaf 1 januari 1941 vervangen door het Besluit op
de Omzetbelasting 1940. Zo werd in artikel 5 Besluit op de Omzetbelasting 1940 onder verkoopprijs verstaan het
totale bedrag dat werd voldaan door de koper of een derde, hetgeen in geval van insolvabiliteit ertoe leidde dat
de verkoper slechts omzetbelasting verschuldigd was over hetgeen feitelijk werd betaald. De omzetbelasting
werd ingevolge artikel 8 Besluit op de Omzetbelasting 1940 verschuldigd in het tijdvak waarin de vergoeding
werd voldaan.
as Kamerstukken II 1952-1953, 2602, nr. 4, blz. 12.
ab
In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen oneigenlijke factoring en eigenlijke factoring. Het
onderscheid tussen beide vormen bestaat er kortweg uit dat bij oneigenlijke factoring door de
factoringmaatschappij (de factoor) niet het debiteurenrisico wordt overgenomen en dat bij eigenlijke factoring
door de factoor de vorderingen worden gekocht met volledige overname van het debiteurenrisico.
a~ Besluit staatssecretaris van Financiën van 5 september 2003, nr. DGB2003~4484M, V-N 2003~46.16.
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Ontvanger heeft ingestemd (zie artikel 24, vijfde lid, Inv.). Het is de leverancier die
rechthebbende is op de vordering in verband met de teruggaaf van de omzetbelasting. De
leverancier wordt ook als belanghebbende in de teruggaafbeschikking vermeld.
Koppeling aan vorderingsrecht praktischer
De koppeling van het recht op teruggaaf aan de leverancier c.q. dienstverrichter zie ik als een
belemmering Het is veel praktischer het te koppelen aan het vorderingsrecht op de
schuldenaar. Het zojuist genoemde arrest van het Hof Amsterdam 48 verwees naar de
parlementaire geschiedenis, maar aldaar is nergens te vinden dat ook bij cessie het recht op
teruggaaf bij de ondernemer blijft. Daar is gewoonweg geen aandacht aan besteed. Het Hof
legt de parlementaire geschiedenis analoog uit, maar het is de vraag of bij cessie aan de
hoofdregel was vastgehouden. In elk geval ben ik niet overtuigd door genoemd arrest van het
Hof Amsterdam.
Dat de Staatssecretaris het standpunt inneemt dat het recht op teruggaaf bij cessie nog niet
bestaat moge juist zijn. De Hoge Raad heeft bepaald dat de beschikking tot teruggaaf van
omzetbelasting een geldvordering op de Ontvanger dcet ontstaan.49 Daarmee is echter niet
gezegd dat de door mij gewenste koppeling niet mogelijk is. Bij overgang van een
onderneming ziet men juist dat er impliciet wel die koppeling is. Dit komt omdat de
overnemende partij (nieuwe schuldeiser) in de plaats treedt van de overdragende partij (oude
schuldeiser). So Ik zie niet in waarom men de teruggaaf van omzetbelasting niet als een
nevenrecht zou kunnen zien. Bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser
verkrijgt deze de daarbij behorende nevenrechten, aldus artike16:142, eerste lid, BW. Wat een
nevenrecht is, wordt niet omschreven. Wel worden in dit wetsartikel een aantal niet limitatief
bedoelde nevenrechten genoemd. De teruggaaf omzetbelasting staat daar overigens
begrijpelijkerwijs niet bij.
Een nadeel kan wel zijn dat de fiscus na de cessie met een andere partij moet verrekenen.
Zoals aangegeven kan bij factoring toch verrekend worden met de belastingplichtige, ook als
de factoor het verzoek indient. Daar staat tegenover dat indien het recht op teruggaaf al
bestaat bij cessie, de Ontvanger moet instemmen met overdracht van de vordering voorzover
betrekking hebbend op de teruggaaf (artikel 24, vijfde lid, Inv.). Wanneer het recht op
teruggaaf al bestaat, is het dan ook niet mogelijk om even snel de vordering op de schuldenaar
tezamen met de vordering op de Ontvanger vanwege het recht op teruggaaf over te dragen aan
een nieuwe partij, waardoor verrekening met de overdragende partij door de Ontvanger niet
mogelijk zou zijn. De fiscus verliest dan op zich geen verrekeningsmoge lijkheid.
Al met al stel ik mij op het standpunt dat het praktischer is de schuldeiser van de
hoofdvordering op de schuldenaar als rechthebbende op teruggaaf aan te wijzen.
3.2.3.3
Verzoek om teruggaaf tijdig doen
De teruggaaf van de omzetbelasting gaat gepaard met een aantal formaliteiten die ook nog
eens tijdig mceten worden verricht. De vraag rijst of dit geen belemmering oplevert bij
doorstart van een onderneming.
In artikel 33, eerste lid, Wet OB 1968 is bepaald dat een verzoek om teruggaaf van
omzetbelasting geschiedt bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf
ag Hof Amsterdam 11 april 1989, Y-N 1990, blz. 1789, pt. 1.4, Infobulletin 90I303.
a9
Hoge Raad 14 februari 2003, V-N 2003~17.21, r.o. 3.4.
so Zie ~ 3.4.2.4.
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ontstaat. Het gaat dan om de periodieke aangifte, dus de aangifte die volgens artikel 14, eerste
lid, Wet OB 1968 juncto artikel 10 AWR binnen een maand na het einde van het tijdvak
waarop de aangifte betrekking heeft, wordt ingediend. In geval geen periodieke aangifte
wordt gedaan, geschiedt een verzoek om teruggaaf door het doen van aangifte waarbij
specifieke termijnen gelden (artikel 33, tweede en derde lid, Wet OB 1968). Bij de
elektronische aangifte per 1 januari 2005 is geen plaats ingeruimd voor een veraoek om
teruggaaf. Voordien kon op het aangiftebiljet omzetbelasting het terug te vragen bedrag
worden ingevuld bij vraag 6a ("Verzoek om teruggaaf wegens oninbaze vorderingen"), welke
behoorde tot het onderdeel aangeduid op het aangiftebiljet als `8ijzondere teruggaven". Nu
moet men de teruggaaf verzoeken bij aparte brief. De inspecteur beslist op het verzoek om
teruggaaf bij een voor bezwaar vatbaze beschikking (artikel 33, zevende lid, Wet OB 1968).
Men krijgt dus een aparte beschikking van de inspecteur voor het bedrag dat men terugvraagt
op basis van aztikel 29, eerste lid, Wet OB 1968. Indien de belanghebbende op zijn aangifte
de omzetbelasting eigenmachtig in mindering brengt, dus zonder een verzoek ex artikel 33
Wet OB 1968, dan is dat voor de inspecteur een gcede grond tot naheffmg, aldus de
Tariefcommissie.5 ~
Opgemerkt zij dat bij Resolutie is goedgekeurd dat bij teruggaaf op grond van artikel 29,
eerste lid, onderdeel b en c(vermindering van de vergoeding en terugname van de geleverde
goederen in ongebruikte staat) het verzoek wel achterwege mag blijven. De omzetbelasting ter
zake kan direct op aangifte worden verrekend met de periodiek verschuldigde
omzetbelasting.52 Doordat een teruggaaf wegens niet-betaling apart moet worden ingediend,
kan de inspecteur inzicht krijgen in belastingplichtigen die kennelijk niet betalen. Dit kan van
belang zijn voor de invordering van belastingschulden.53 Dit dcel rechtvaazdigt volgens mij
dat het verzoek om teruggaaf wegens wanbetaling in te~nstelling tot andere vormen van
teruggaaf speciaal moet worden ingediend.
Een verzcek gedaan bij aangifte over een later tijdvak dan waarin het recht op teruggaaf is
ontstaan leidt tot niet-ontvankelijkheid, zoals blijkt uit Hoge Raad 4 september 1991, BNB
1991~315, V-N 1991, blz. 2682, pt. 12. In dat geval werd bij akte van 12 juli 1982 een leaseovereenkomst, waazover belanghebbende reeds omzetbelasting had voldaan, ontbonden.
Blijkens dit arrest ontstaat een recht op teruggaaf op het tijdstip dat redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat de voldoening door de schuldenaar achterwege zal blijven. Volgens
de Hoge Raad is het recht op teruggaaf ontstaan in of vóór het tijdvak juli 1982. Het verzoek
om teruggaaf op de aangifte over het tijdvak september 1982 is dus te laat ingediend. In dit
geval kan men stellen dat het moment waarop het recht op teruggaaf ontstaat redelijk
aanwijsbaaz is, omdat de ontbinding van een lease-overeenkomst goed plaatsbaar is in de tijd.
Daaz staat tegenover dat ook in het geval van een liquidatie die een zekere tijd vergt, het
verzoek om teruggaaf tijdig moet worden ingediend, aldus Hoge Raad 2 maart 1994, BNB
1994I125, V-N 1994, blz. 1073, pt. 26. In dit geval had de schuldenaar in december 1981 een
groot negatief vermogen, in juli of augustus 1982 werd onroerend goed verkocht en in het
eerste kwartaal van 1983 werd het laatste gedeelte van de inventaris verkocht. Naar het
oordeel van het Hof moest niet later dan ultimo augustus 1982 redelijkerwijs worden
aangemmen dat voldoening door de schuldenaaz van haar rekening-courantschuld aan de
schuldeiser achterwege zou blijven. Op 25 mei 1983 werd het verzoek om teruggaaf door de
5~ Zie Tariefcommissie 10 juni 1975, V-N 1976, blz. 868, pt. 16, alsmede Tariefcommissie 28 november 1977, VN 1978, blz. 666, pt. 21. Zie voorts Hof Leeuwarden 13 augustus 1990, V-N 1993, blz. 4104, pt. 23.
52
Resolutie 9 mei 1980, nr. 580-6983, V-N 1980, blz. 1084, pt. 23.
53 De Y-N-redactie constateert in de aantekening bij de resolutie eveneens dat bij een afzonderlijk verzoek om
teruggaaf de inspecteur gegevens kan krijgen die van belang zijn voor de invordering.
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schuldeiser ingediend, dus te laat. Het cassatiemiddel stellende dat een redelijke
wetstoepassing met zich brengt dat in het geval van langdurige liquidatie als de onderhavige,
de termijn van drie maanden als bedoeld in artikel 33, vierde lid, Wet OB 1968 geen
toepassing behoort te vinden, trof geen doel.
Naar mijn mening is de Hoge Raad te strikt. Het moment waarop de belastingvordering van
de schuldeiser op de fiscus ontstaat, is niet duidelijk in de wet verwoord. De maatstaf "niet is
en niet zal worden ontvangen" van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 is in de praktijk
moeilijk toepasbaar. Het valt niet altijd mee het moment te bepalen wanneer aan deze
maatstaf is voldaan, behoudens in gevallen van ontbinding van een contract, zoals in
evengenoemd arrest van 4 september 1991 aan de orde was. Men kan denken aan een
faillissement waarin gedurende het faillissement duidelijk wordt, bijvoorbeeld na een door de
curator verloren procedure, dat bepaalde schuldeisers geen uitkering zullen ontvangen. Uit
ervaring weet ik dat het in de faillissementspraktijk gebruikelijk is dat een crediteur aan de
curator vraagt of hij een uitkering uit het faillissement kan verwachten. Indien de curator die
vraag in ontkennende zin beantwoordt, dan overlegt de schuldeiser de brief van de curator aan
de Belastingdienst. De inspecteur gaat dan bijna altijd over tot teruggaaf van omzetbelasting
aan de schuldeiser.54 Indien de curator de vraag niet wil of kan beantwoorden, dan wordt een
herhaald verzoek (bijvoorbeeld per drie of zes maanden) aan de curator gedaan. Met deze
gang van zaken wordt het voor de fiscus wel moeilijker te stellen dat het verzoek door de
schuldeiser te laat is ingediend, maar dat neemt niet weg dat ik de huidige situatie een
belemmering vind.
Ik ben er ook niet zeker van of deze rechtspraak en wetgeving overeenstemt met het Europese
recht. Het aftrekrecht binnen het BTW-systeem is de hoeksteen en daaraan mag niet worden
getornd, aldus HvJEG 14 juli 1988.55 Ik wil een verband leggen met HvJEG 1 apri12004, V-N
2004I20.18.56 In deze zaak was de omzetbelasting verlegd naar de afnemende ondernemer.
Duitsland stelde het aftrekrecht afhankelijk van het bezit van een factuur. Het HvJEG
oordeelde dat artikel 18, eerste lid, onderdeel d, Zesde Richtlijn hier toepassing vond, hetgeen
betekende dat voldaan moest worden aan de door de desbetreffende lidstaat voorgeschreven
formaliteiten. Het Hof van Justitie gaf aan dat de op te leggen formaliteiten voor het
aftrekrecht niet verder mogen gaan dan strikt nodig is om de inning van belasting en de
controle daarvan door de belastingadministratie mogelijk te maken. Bovendien mogen de
opgelegde formaliteiten niet zo talrijk en technisch zijn, dat zij de uitoefening van het recht op
aftrek in de praktijk onmogelijk of overdreven moeilijk maken. Het bezit van een factuur was
geen vereiste om in dit concrete geval het recht op vooraftrek geldend te maken.57 Deze zaak
had betrekking op aftrek van voorbelasting, terwijl het daar bij het recht op teruggaaf niet
over gaat. Wel is het zo dat ook het recht op teruggaaf samenhangt met een gcede werking
van het BTW-systeem. Naar mijn mening kan in gevallen waarin er redelijkerwijs
onduidelijkheid kan bestaan over het tijdstip van het ontstaan van het recht op teruggaaf, niet
verwacht worden dat de belastingp lichtige om teruggaaf verzoekt binnen het aangiftetijdvak
(in de praktijk bijna altijd één maand of drie maanden).
Indien de belastingplichtige te laat is, dan staan hem nog twee wegen open: (1) een beroep op
artikel 60 AWR juncto artikel 6:11 Awb dan wel (2) een verzoek aan de inspecteur tot
ambtshalve teruggaaf. Bij de eerste mogelijkheid gaat het om verschoonbare
sa De fiscus is bij faillissement redelijk soepel, zie ook Rechtsvraag Teruggaaf, V-N 1989, blz. 2890, pt. 28.
ss Zaken 123~87 en 330187 (Jeunehomme), niet in de BNB en V-N gepubliceerd.
sb HvJEG 1 april
2004, zaak G90I02 (Finanzamt GummersbachBockemuhl), V-N 2004I20.18.
57 HvJEG I april 2004, zaak G90~02 , rechtsoverweging 49.
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termijnoverschrijding. Artikel 6:11 Awb is van overeenkomstige toepassing verklaazd in
artikel 60 AWR. Het gaat dan om een verzoekschrift dat te laat is ingediend, maaz waarbij
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Het
verLOekschrift wordt dan geacht tijdig bij de inspecteur te zijn ingediend. Als de inspecteur
vindt dat artikel 60 AWR niet aan de orde is, dan kan daarover worden geklaagd bij de
rechter.
Mij zijn geen uitspraken met betrekking tot een te laat verzoek om teruggaaf van
omzetbelasting bekend. Dat er geen uitspraken zijn is niet zo verwonderlijk, omdat de tweede
weg relatief gemakkelijk is om alsnog het recht op teruggaaf van de omzetbelasting te
vergelden. De belastingplichtige kan namelijk met inachtneming van de Resolutie over
ambtshalve verlening van verminderingen of teruggaven tegemoet worden gekomen.sg Het
gaat dan in casu om een ambtshalve teruggaaf. Opgemerkt zij dat het hier niet gaat om de
hazdheidsclausule van artikel 63 AWR, maar om de bevoegdheid tot ambtshalve
vermindering, ontheffing of teruggaaf, welke is gebaseení op artikel 65, eerste lid, AWR. In
casu gaat het om een in de belastingwet voorziene teruggaaf (artikel 33 Wet OB 1968).
Binnen de vijfjaazstermijn (de termijn waarbinnen naheffing kan plaatsvinden59) komt men
daarvoor in beginsel in aanmerking, indien he t bedrag meer bedraagt dan E 11.60 Na de
vijfjaazstermijn moet het minimaal gaan om E 454. In de kern komt het erop neer dat
verzoeken ingediend binnen de vijfjaarstermijn worden getoetst aan de voorwaarden van
artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968.61 Bij een positieve beantwoording verleent de inspecteur
teruggaaf. Bij verzoeken ingediend na de vijfjaarstermijn gelden strengere voorwaazden,
waazop hier verder niet wordt ingegaan. De belastingplichtige heeft dus bij een te laat
ingediend vercoek om teruggaaf in sommige gevallen toch kans de omzetbelasting terug te
krijgen. Dit neemt niet weg dat het de voorkeur verdient om de teruggaaf van omzetbelasting
goed in de wet te regelen en niet via de weg van artikel 65 AWR de gevolgen van de
tekortkomingen van de definitie in aztikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 weg te nemen. Een
ander azgument voor een wettelijke regeling is dat voor de belastingplichtige geen bezwaaz of
beroep open staat tegen een ambtshalve genomen beschikking van de inspecteur.62 Wel zou
de belastingplichtige een onrechtmatigedaadsactie bij de burgerlijke rechter kunnen instellen,
maar dan gaat het om een beperktere toetsing. 63 Het zou beter zijn dat in de wet wordt bepaald
dat de schuldeiser, bijvoorbeeld, binnen een jaar na het ontstaan van het recht op teruggaaf
58 Resolutie staatssecretaris van Financiën 25 maart 1991, nr. DB 89~735, BNB 1991I142, V-N 1991, blz. 971, pt.
3. Deze Resolutie is op een onbekende datum gewijzigd, zie V-N 1993I3854, pt. 9. Bij Besluit van 3 juni 1996,
nr. AFZ96~1125M, V-N 1996, blz. 2875, werd het drempelbedrag voor het ambtshalve verlenen van
vermindering of teruggaaf teruggebracht van f 250 naar f 25. In verband met de omzetting van guldensbedragen
in eurobedragen per 1 januari 2002 werd het Besluit van 6 december 2001, nr. CPP2001I3435, V-N 2001164.1.9,
uitgebracht.
59 Ingevolge artikel 20, derde lid, AWR vervalt de bevoegdheid tot naheffmg door verloop van vijf jaren na het
einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Formeel gaat het
hier niet om naheffing. In onderdeel 1.2 wordt expliciet aangesloten bij de termijn voor naheffing en
navordering. Bij omzetbelasting moet het gaan om naheffing.
bo
Het bedrag wordt op nihil gesteld voor teruggaven van omzetbelasting mits het een in de Wet OB 1968
voorzien verzoek betreft (bijvoorbeeld de negatieve aangifte) dat wordt ingediend binnen een jaar na het
verstrijken van de in die wet gestelde termijn en er voor het desbetreffende tijdvak niet eerder een verzoek om
teruggaaf of een aangifte is gedaan, tenzij sprake is van een verzoek om teruggaaf van buitenlandse ondernemers
~voor hen geldt het drempelbedrag van artikel 33, vijfde lid, Wet OB 1968).
~ Vanzelfsprekend wordt niet getoetst of het verzoek ex artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 volgens de wet
tijdig is ingediend.
bZ Zie
bijvoorbeeld Hoge Raad 17 oktober 1956, BNB 1956~343; Hoge Raad 24 juni 1960, NJ 1960, 491, en
Hoge Raad 17 december 1969, BNB 1970~32.
63
Ook is nog te denken aan de Nationale Ombudsman, Commissie voor de Verzoekschriften van de StatenGeneraal of eventueel het intern klachtrecht ex hoofdstuk 9 Awb.
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zijn recht geldend moet maken.
Van Slooten constateerde Europeesrechtelijke problemen voor bovengenoemde Resolutie. Hij
had het toen over artikel 18, derde lid, Zesde Richtlijn. Dit artikellid gaat over gevallen
waarin de belastingplichtige geen aftrek mag vemchten, omdat hij aan bepaalde voorschriften
voor aftrek niet heeft voldaan. In dat kader is de Resolutie geen juiste implementatie van
artikel 18, derde lid, Zesde Richtlijn, omdat het niet voorziet in een rechterlijke toetsing.ó4 Ilc
vraag me echter af of zijn standpunt ook doorgetrokken kan worden voor wat betreft het recht
op teruggaaf, omdat dat is gebaseerd op artikel 11, C, eerste lid, van de Zesde Richtlijn.6s
3.2.3.4
Geen samenhang recht van teruggaaf en aftrekcorrectie
Naar mijn oordeel werpt de wetgever een belemmering op door de twee leden van artikel 29
Wet OB 1968 te laten verschillen als het gaat om de criteria voor teruggaaf c.q.
verschuldigdheid. Bij het eerste lid (teruggaaf) gaat het erom dat de vergoeding niet is en niet
zal worden ontvangen, terwijl het bij het tweede lid (correctie vooraftrek) gaat om het tijdstip
waarop en voorzover redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de schuldenaar de
vergoeding niet of niet geheel zal betalen. Voorts kent het recht op teruggaaf de
tweejaarstermijn niet. Indien dus een factuur twee jaar na de opeisbaarheid daarvan nog steeds
niet betaald is, dan 's de schuldenaar automatisch omzetbelasting verschuldigd, terwijl de
schuldeiser dan geen automatisch recht op teruggaaf heeft. Ten slotte zien Van HiltenlVan
Kesteren een verschil als een ander dan de schuldenaar de vergoeding voldoet. Het recht op
teruggaaf is gekoppeld aan de voldoening van de vergoeding, los van wie de betalende partij
is. Bij de correctie vooraftrek omzetbelasting gaat het erom of de schuldenaar de vergoeding
voldoet.óó Naar mijn oordeel hebben zij strikt genomen gelijk, maar in de praktijk zal het niet
vaak voorkomen dat een ander dan de schuldenaar betaalt. Dit neemt niet weg dat er feitelijk
een ontoelaatbaar verschil is.
Volgens Hoge Raad 19 december 1990, BNB 1991~58, V-N 1991, blz. 673, pt. 25, biedt de
tekst, noch de ontstaansgeschiedenis van artikel 29 Wet OB 1968 steun voor de opvatting dat
er een zodanige samenhang tussen het eerste en tweede lid van dat artikel bestaat, dat moet
worden aangenomen dat alleen dan omzetbelasting op grond van het tweede lid verschuldigd
is, indien op grond van het eerste lid een recht op teruggaaf ontstaat.ó7 Het omgekeerde geval
kwam aan bod bij het Hof 's-Hertogenbosch 30 september 1977, BNB 1978~287. De
insolvente ondernemer meende dat omzetbelasting ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968
pas verschuldigd is, indien en voorzover de schuldeisers om teruggaaf hebben verzocht. Het
Hof wijst deze opvatting met verwijzing naar de wetsgeschiedenis af.68
In de literatuur wordt in het algemeen verdedigd dat het eerste en tweede lid gelijktijdig
zouden moeten worden toegepast. Finkensieper doet daarbij een beroep op de ratio van artikel
29 Wet OB 1968 69 Van Vliet is het daarmee eens. ~o Vakstudie Omzetbelasting vraagt zich af
in hceverre een en ander in strijd is met de Richtlijnbepalingen. 71 Ook BijWan Hilten~Van
64 G.J. van Slooten, `Aftrek van voorbelasting achteraf: de gebrekkige implementatie van art. 18, derde lid,
Zesde Richtlijn', WFR 2003I6555, in het bijzonder de onderdelen 2.1 bm 2.5.
bs Zie ~ 3.2.2.2.
66 M.E. van Hilten 8c H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2005, blz. 342.
67 Lagere jurisprudentie had in die zin eerder geoordeeld. Zie Hof Amsterdam 17 februari 1981, BNB 1981I167.
68 Vergelijk ook Hof's-Gravenhage 31 juli 1996, V-N 1996, blz. 4883, pt. 25, waarin een inspecteur aannam dat
de correctie vooraftrek omzetbelasting is verschuldigd, als teruggaaf aan de schuldeisers is verleend.
69 J.M.F. Finkensieper, `Faillissement en omzetbelasting', WFR 1983~5597, blz. 811-813.
~o D.G. van Vliet, `Omzetbelasting bij faillissement', R'FR 1983~5611, blz. 1381-1382.
~~ Artikel 29, aantekening 1C.
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Vliet vragen zich af of de Nederlandse regeling wel in overeenstemming is met de
Richtlijnbepalingen, die een nauw verband veronderstellen. 72 Het gaat dan om artikel 11, C,
eerste lid, en artikel 20, eerste lid, aanhef en onder b, Zesde Richtlijn, die in ~ 3.2.2.2 aan de
orde kwamen.
In 1995 stelde Dijkstra dat in de praktijk met name de discrepantie tussen de positie van de
leverancier en die van de wanbetalers als het meest onredelijk en onrechtvaardig wordt
ervaren. De plicht tot terugbetaling van de in aftrek gebrachte omzetbelasting na afloop van
de tweejaarsperiode bij de wanbetaler is duidelijk en leidt niet tot misverstanden. De regel dat
de leverancier de omzetbelasting eerst kan terugvorderen op het moment dat vaststaat dat de
vordering niet zal worden ontvangen leidt tot willekeur, rechtsongelijkheid en onzekerheid bij
de ondernemers. Daarenboven wordt de rechtsingang van een belastingplichtige gefrustreerd,
indien hij het tijdstip waarop deze situatie zich voordoet verkeerd inschat. Vanuit deze
constatering pleit Dijkstra ervoor artikel 29, eerste lid, onderdeel a, in die zin te wijzigen dat
recht op teruggaaf in elk geval ontstaat na het verstrijken van de tweejaarstermijn. De
Europese Richtlijnen geven hiertoe de ruimte; hiermee zou tachtig procent van de nu te
constateren onredelijke werking worden weggenomen. 73
Duidelijk is dat in de praktijk als belangrijkste tekortkoming wordt ervaren de onduidelijkheid
wanneer nu precies recht ontstaat op de teruggaaf. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie
is niet duidelijk af te leiden wanneer de vergceding "niet is en niet zal worden ontvangen". 74
Praktijk is dat de inspecteur overgaat tot teruggaaf wanneer de curator meldt dat de
betreffende schuldeiser geen uitkering uit de boedel zal ontvangen. De redactie van V-N
meent dat teruggaaf ook aangewezen is in de gevallen waarin de schuldeiser zijn vordering
volgens de regels van goed koopmansgebruik geheel heeft afgewaardeerd. 75 Dit standpunt
lijkt op het eerste gezicht onjuist, omdat het om twee verschillende maatstaven gaat uit twee
verschillende belastingwetten. Enerzijds is daar de maatstaf uit de Wet OB 1968 en anderzijds
de maatstaf van goed koopmansgebruik van artikel 3.25 Wet IB 2001. Bij de laatste maatstaf
gaat het er blijkens Hoge Raad 25 juni 1924, B. nr. 3421, om dat wordt afgewaardeerd tot het
bedrag dat vermcedelijk zal worden géind.7ó Afwaardering tot nihil is dan mogelijk in het
geval waarin vermoedelijk niets zal worden ontvangen. Dit laatste lijkt veel op de maatstaf
van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968, namelijk "niet is en niet zal worden ontvangen".
Desalniettemin durf ik de conclusie niet aan dat indien de ondernemer een vordering op basis
van goed koopmansgebruik tot nihil kan afwaarderen, de omaetbelasting verband houdende
met die vordering kan worden teruggevraagd omdat dan aan het vereiste van artikel 29, eerste
lid, Wet OB 1968 impliciet is voldaan. Het blijft lastig wetgeving gebaseerd op een Europese
richtlijn~~ te vergelijken met een van origine nationale wetgeving. In elk geval vallen de
criteria formeel niet geheel samen.
3.2.4
Vijf varianten akkoord en omzetbelasting
In deze subparagraaf worden de implicaties van de omzetbelasting voor de vijf varianten van
een akkoord besproken. De Wet OB 1968 maakt geen onderscheid tussen een onderhands
akkoord en een dwangakkoord. In het hiernavolgende is telkens een schuld naar aanleiding
~Z D.B. Bijl, M.E. van Hilten 8c D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting, Deventer:
Kluwer 2001, blz. 162.
73 K. Dijkstra, `De fiscus meet met twee maten, Onbillijkheden rond BTW-teruggaaf op onbetaalde rekeningen
zijn vrij eenvoudig op te heffen', Tribuut april 1995, blz. 29.
74 In dezelfde zin Rechtsvraag over oninbare vordering, V-N 1989, blz. 2890, pt 28.
75 Rechtsvraag over oninbare vordering, ~N 1989, blz. 2890, pt 28.
76 Zie nader ~ 5.2.2.5.2.
~~ Zie ~ 3.2.2.2.
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van een levering of dienst het vertrekpunt.
3.2.4.1
Percentageakkoord
Bij een percentageakkoord wordt een bepaald gedeelte van de vordering betaald en wordt
finale kwijting, dan wel kwijtschelding verleend voor het onvoldane deel van de vordering.
Praktijk is dat de fiscus akkoord gaat met het dubbele percentage van hetgeen aan concurrente
schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd.~g
3.2.4.1.1
Positie schuldenaar
Indien voorbelasting is afgetrokken, dan zal een correctie moeten plaatsvinden. Wordt
bijvoorbeeld 200~o van een vordering van 11.900, inclusief 1900 BTW, voldaan, dan bedraagt
de correctie vooraftrek omzetbelasting 80oro van 1900 - 1520. Vóór 1 januari 2003 moest bij
een akkoord de omzetbelasting vanwege de correctie vooraftrek integraal betaald worden, los
van het akkoordpercentage. Indien dus bij een akkoord de concurrente crediteuren 200~o van
hun vorderingen voldaan zagen en de fiscus akkoord ging met 400~o voor de belastingschulden
(behoudens dan voor de correctie vooraftrek), dan moest de omzetbelastingschuld vanwege de
correctie vooraftrek integraal worden voldaan. Op 1 januari 2003 is de voorwaarde van
integrale betaling, die was te vinden in artikel 22, onderdeel c, Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990, geschrapt.79 De wijziging is een gevolg van de Notitie Sanering 8z Art.
29 lid 2 OB-claim, gedateerd 10 augustus 2000. Deze notitie is niet openbaar gemaakt. Uit de
in Vakstudie Nieuws gepubliceerde brief van de Staatssecretaris over de wijzigingen van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990go worden de belangrijkste punten van deze notitie
evenwel duidelijk, zo blijkt uit het volgende citaat:
"Kwijtschelding van belasting ten behoeve van ondernemers kan slechts plaatsvinden in het
kader van een akkoord met alle schuldeisers. Daarbij geldt o.a. de voorwaarde dat de
ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde
omzetbelasting volledig op aangifte wordt voldaan bij de totstandkoming van het akkoord.
Onderzoek van de Belastingdienst (zie het bij dit advies gevoegde rapport) heeft uitgewezen
dat deze voorwaarde met betrekking tot de omzetbelasting veelal aan het tot stand komen van
een akkoord in de weg staat waardoor ondernemingen niet [MvO, bedoeld zal zijn "niets "J
anders rest dan het aanvragen van het faillissement. In het genoemde onderzoek worden
vraagtekens geplaatst bij de achtergrond van de genoemde voorwaarde. De conclusie is dat
deze voorwaarde vooral historisch is bepaald en dat er eigenlijk geen goede gronden (meer)
bestaan om hem te handhaven. Mede met het oog op het regeringsbeleid waarin ernaar wordt
gestreefd levensvatbare ondernemingen of onderdelen van ondernemingen niet onnodig te
liquideren (MDW-traject herziening van het faillissementsrecht) wordt voorgesteld de
meerbedoelde voorwaarde uit de kw~tscheldingsregeling te schrappen. "
Het laten vervallen van de voorwaarde van integrale betaling van de correctie vooraftrek
omzetbelasting is een welkome aanvulling op het kwijtscheldingsbeleid. In het geschetste
voorbeeld moet in de situatie vanaf 1 januari 2003 608 (400~o van 1520) in plaats van 1520
voldaan worden. De wijziging zal het tot stand komen van een akkoord vergemakkelijken,
omdat er minder akkoordpenningen benodigd zijn, althans in elk geval komen er meer
middelen vrij die aan andere schuldeisers kunnen worden aangeboden of uberhaupt een

~g Zie nader ~ 7.6.3.
~9 Zie voor de inwerkingtreding V-N 2002I55.20. Zie voor de overwegingen van de wijziging de brief van de
Staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 4 september 2002, nr.
WDB2002~401M, ~-N 2002I45.23.
So V-N 2002I45.23.
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akkoord mogelijk maken. g ~
Handelwijze fucus kwestieus
Indien een naheffingsaanslag omzetbelasting vóór het akkoord is opgelegd, dan verleent de
belastinginspecteur ná een akkoord een proratavermindering. Ter illustratie een
cijfervoorbeeld. Het totaal van de vorderingen verband houdende met voor de omzetbelasting
belaste leveringen en diensten beloopt 11.900, inclusief 1900 aan omzetbelasting. De
inspecteur heeft kort na het faillissement een naheffingsaanslag omzetbelasting vanwege de
correctie vooraftrek opgelegd van 1900. Indien bij een akkoord 200~o van deze vorderingen
wordt voldaan, dan geeft de inspecteur een vermindering van 200~o van 1900 - 380. De
omzetbelastingschuld ter zake van de correctie vooraftrek is dan 1520. Het is mij onduidelijk
op welk wetsartikel deze vermindering is gebaseerd. Ik heb het dus nu over de gevallen
waarin de belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 al vóór het akkoord is
ontstaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat A failliet is gegaan en dat er in het faillissement een
naheffingsaanslag omzetbelasting ex artike129, tweede lid, Wet OB 1968, wordt opgelegd op
basis van een door de curator opgestelde lijst van uitstaande schulden en dat daarna een
akkoord tot stand komt.82
Er is in de Wet OB 1968 geen herziening op de correctie vooraftrek te vinden in die zin dat
teruggaaf van omzetbelasting kan plaatsvinden, indien later alsnog de vergoeding wordt
betaald. In dezelfde zin Hof Amsterdam 2 september 1992, V-N 1993, blz. 1913, pt. 21, dat
besliste dat de wet niet voorziet in een regeling om crnzetbelasting opnieuw in aftrek te
brengen voorzover de vergceding na een correctie vooraftrek ex artikel 29, tweede lid, Wet
OB 1968 alsnog wordt betaald. Het ging om een koper die niet akkoord ging met nieuwe
leveringscondities. Alhoewel de koper de facturen van de periode februari tot en met mei
1985 niet betaalde, nam hij wel de op de facturen betrekking hebbende omzetbelasting in
vooraftrek. In mei 1988 kwam na een rechterlijk vonnis een dading83 tot stand, waarbij een
bedrag werd betaakí. Ondertussen was de tweejaarstermijn in 1987 verstreken en was
omzetbelasting verschuldigd wegens niet-betaling. Dat in een later stadium alsnog is betaald,
kon daaraan niets afdoen. Ook aantekening 3H bij artike129 Vakstudie Omzetbelasting neemt
aan dat na het corrigeren van de aftrek geen recht op herziening bestaat als later de
vergoeding alsnog ( deels) wordt betaald, zij het dat de redactie ervan uitgaat dat de inspecteur
in zo'n zaak de afnemer ambtshalve tegemoet komt.
Dat de belastinginspecteur overgaat tot belastingvermindering is sympathiek te noemen, maar
ik prefereer een wettelijke status voor zijn handelwijze, bij voorkeur neergelegd in de Wet OB
1968. In elk geval kan de belastingvermindering niet gebaseerd worden op artikel 29, eerste
lid, Wet OB 1968. Weliswaar gaat dit wetsartikel over teruggaaf van omzetbelasting, maar het
gaat hier niet om de gevallen genoemd in dat artikellid. Indien men het een ambtshalve
vermindering zou ncemen, dan zou artikel 65 AWR de wettelijke basis zijn. Het moet dan
blijkens de wettekst wel gaan om een onjuiste belastingaanslag of beschikking en dat is niet
aan de orde, want indien de belastingschuld ex artikel 29 Wet OB 1968 daadwerkelijk vóór
het akkoord is ontstaan, dan zal een naheffmgsaanslag niet onjuist zijn. Toepassing van de
g~ Zie de aantekening van V-N bij de wijziging, V-N 2002~45.23, alsmede M.H.M. van Oers, `Wijziging
Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990 per 1 januari 2003', Tv1200311, blz. 16.
82 Ook buiten faillissement zijn er gevallen denkbaar waarin de naheffingaanslag omzetbelasting wordt opgelegd
vóór het akkoord, bijvoorbeeld in het geval dat bij een boekenonderzoek door de fiscus wordt ontdekt dat
vervaldata van Facturen al meer dan twee jaar zijn verstreken. Er is dan omzetbelasting verschuldigd op grond
van artikel 29, tweede lid, voorlaatste zin, Wet OB 1968.
83 Vóór invoering van het NBW in 1992 sprak men van dading. Thans gaat het om een
vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900-906 BW).
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hardheidsclausule ex artikel 63 AWR zal evenmin aan de orde zijn. Mijn conclusie is dan ook
dat er momenteel geen wettelijke status is en men dus afhankelijk is van de inspecteur. Dat
beschouw ik als een belemmering.
3.2.4.1.2
Positie schuldeiser
De schuldeiser kan bij de inspecteur een verzoek om teruggaaf ex artikel 29, eerste lid, Wet
OB 1968 indienen. Stel dat een schuldeiser een vordering van 1190 heeft, inclusief 190 aan
omzetbelasting. Indien de schuldeiser 200~0 op zijn vordering uitgekeerd krijgt, dan kan hij
800~o van 190 - 152 terugkrijgen. 84 In het geval de schuldeiser voor het akkoord al 190 aan
omzetbelasting heeft teruggekregen van de fiscus, dan kan de belastinginspecteur de teveel
betaalde omzetbelasting, in casu 38 (190-152) naheffen op grond van artikel 29, eerste lid,
Wet OB 1968 juncto artikel 20 AWR bij de schuldeiser. Nu zie ik artikel 29, eerste lid, Wet
OB 1968 als grondslag voor de heffing, want daarin gaat het om een feitelijke situatie ("niet is
en niet zal worden ontvangen") die achteraf onjuist blijkt te zijn. Bij artikel 29, tweede lid,
Wet OB 1968 gaat het om een aanname ("redelijkerwijs moet worden aangenomen") die later
niet onjuist kan worden door nieuwe feiten en omstandigheden.
Indien de schuldeiser een kredietverzekering heeft, dan geldt het volgende. Wanneer aan de
polisvoorwaazden van de kredietverzekering is voldaan, dan zal tot uitkering op de polis
worden overgegaan. Vaak is het enkele verstrijken van een bepaalde periode na de
opeisbaarheid van de vordering voldoende voor een uitkering. De uitkering heeft echter geen
gevolgen voor het recht op teruggaaf. De uitkering van de verzekeraar is geen betaling van de
vergoeding in de zin van artikel 8, eerste lid, Wet OB 1968. De kredietverzekeraaz betaalt niet
namens de schuldenaaz, maaz krachtens de polisvoorwaazden wordt de vordering door de
schuldeiser overgedragen aan de kredietverzekeraar. De kredietverzekeraar tracht betaling van
de schuldenaaz te verkrijgen. Aangezien er geen betaling in de zin van artikel 29, eerste lid,
Wet OB 1968 heeft plaatsgevonden, kan de (oude) schuldeiser om teruggaaf van
omzetbelasting verzoeken, wanneer aan de voorwaarde van laatstgenoemd artikellid is
voldaan. Dat is ook de reden waazom bij een kredietverzekering wordt overeengekomen dat
de verz.ekering niet het omzetbelastingdeel omvat. Deze situatie moet dus worden
onderscheiden van het geval dat een derde, bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder of
moedermaatschappij, aan de schuldeiser betaalt. Er is dan wel sprake van betaling in de zin
van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968, omdat er wordt betaald namens de schuldenaar. De
betaler krijgt ook een regresrecht (artikel 6:10 BW) of wordt gesubrogeerd (artike16:12 BW).
3.2.4.2
Converteerbare geldlening
Bij een akkoord met een converteerbaze geldlening wordt de vordering ontstaan door de
levering of dienst omgezet in een geldlening, die op een later tijdstip omgezet kan worden in
aandelenkapitaal. In fiscaal opzicht doen zich twee relevante gebeurtenissen voor: (1) de
omzetting van de vordering in een geldlening en (2) de omzetting van de geldlening in
aandelenkapitaal.
3.2.4.2.1
Positie schuldenaar
In gevallen van conversie van een vordering naar een leenschuld is er sprake van betaling in
de zin van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968. Dit betekent dat de correctie vooraftrek
omzetbelasting niet aan bod komt. Het verstrekken van een lening is een vrijgestelde prestatie
voor de omzetbelasting (artikel 11, eerste lid, onderdeel j, Wet OB 1968), zodat er geen
omzetbelasting wordt geheven.
84 Men kan ook zeggen dat hij 952 (80"~o van 1190) niet ontvangt. Daarin zit 152 omzetbelasting ((952:1190) x
190).
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Dat de omzetting van een koopschuld in een geldlening (een zogeheten leenschuld) betaling
impliceert, blijkt uit Hof 's-Gravenhage 12 april 1989, V-N 1990, blz. 3323, pt. 25. Hierin
werd door A een aantal vorderingen op X gekocht van schuldeisers van X. Daazdoor kreeg A
een vordering van f 1.347.718 op X. Daarna sloot A in het kader van een betalingsregeling
met X een overeenkomst van geldlening ad f 1.350.000 op 14 september 1984. De
overeenkomst van geldlening voorzag in een rente van 8oro per jaaz en in een
aflossingsverplichting voor X. Alle vorderingen waren ontstaan na 14 september 1982, dus op
het moment van sluiten van de overeenkomst van geldlening was de tweejaarstermijn van
artike129, tweede lid, Wet OB 1968 nog niet verstreken. Op 18 februari 1986 gaf X aandelen
aan A uit met een nominale waazde ter grootte van f 1.350.000. De stortingsverplichting van
A ter zake werd gecompenseerd met de schuld wegens geldlening van X. De inspecteur legde
aan X een naheffmgsaanslag omzetbelasting ex artike129, tweede lid, Wet OB 1968 op.gs Het
Hof vernietigde deze belastingaanslag, omdat zijns inziens op 14 september 1984 de
koopschuld werd omgezet in een leenschuld, waardoor de schuld van X aan A is betaald.
Daarmee was de vergoeding betaald en bestond er geen aanleiding voor een correctie
vooraftrek omzetbelasting.
Of sprake is van schuldomzetting is een feitelijke vraag en de rechtspraak daazover is dan ook
casuïstisch. 86 Bij een akkoord met een converteerbare geldlening zal er over deze vraag geen
onduidelijkheid zijn, omdat in het akkoord expliciet zal zijn opgenomen dat de bestaande
vordering wordt omgezet in een lening.
Bij een converteerbaze geldlening kan de geldlening op een later tijdstip omgezet worden in
aandelen. De schuldenaaz emitteert aandelen en de schuldeiser die deze aandelen neemt,
gebruikt de geldlening als een middel om aan zijn stortingsplicht te voldoen. De vraag is dan
of de emissie van aandelen is onderworpen aan de omzetbelasting. In HvJEG 26 mei 2005,
zaak C-465I03 (Kretztechnik), V-N 2005~29.18, stelde het HvJEG onder verwijzing naaz het
arrest KapHagg~ vast dat de uitgifte van aandelen geen levering van een goed kon zijn, nu
aandelen waardepapieren zijn die een onlichamelijke zaak vertegenwoordigen. De uitgifte van
nieuwe aandelen is, evenals de inbreng in contanten in een personenvennootschap, geen
dienstverrichting onder bezwarende titel is en dus geen economische activiteit. Met de
aandelenuitgifte wordt het aantrekken van kapitaal beoogd en niet het verrichten van diensten.
Daaraan lag de overweging ten grondslag dat het bij de uitgifte van nieuwe aandelen de
bedoeling is het vermogen te vergroten door bijkomend kapitaal aan te trekken, waazbij aan
de nieuwe aandeelhouders een recht van eigendom op een deel van het verhoogde kapitaal
wordt toegekend. Wel bestaat er volgens het HvJEG recht op aftrek van alle omzetbelasting
die d.rukt op de door een belastingplichtige gemaakte kosten voor de verschillende diensten
die hij in het kader van een aandelenuitgifte heeft laten verrichten, vooraover handelingen van
die belastingplichtige in het kader van zijn bedrijfsactiviteit belaste handelingen zijn.
3.2.4.2.2
Positie schuldeiser
De schuldeiser dient bij een converteerbaze geldlening zich er rekenschap van te geven dat
door de conversie in een geldlening sprake is van betaling voor de toepassing van artikel 29
Wet OB 1968. Dit heeft tot gevolg dat er voor de schuldeiser geen sprake kan zijn van
85 Het tijdvak is 1 augustus 1986 tot en met 30 november 1986, hetgeen bevreemding wekt. In de uitspraak wordt
niet duidelijk waarom de belastingschuld juist in dit tijdvak zou zijn ontstaan.
gb Hof 's-Gravenhage 8 september 1982, V-N 1982, blz. 2477, pt. 22; Hof 's-Gravenhage 23 maart 1990, V-N
1990, blz. 2209, pt. 19, en Hof Leeuwarden 13 september 1991, V-N 1992, blz 630, pt. 25.
87 HvJEG 26 juni 2003, zaak G442I01 (KapHag), Y-N 2003134.14.
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teruggaaf van de omzetbelasting ex aztikel 29, eerste lid, Wet OB 1968. De vergoeding is
immers als gevolg van de conversie betaald. Het verstrekken van de lening door de
schuldeiser is een vrijgestelde prestatie (artikel 11, eerste lid, onderdeel j, Wet OB 1968).
Mocht de lening later niet terugbetaald worden, dan kan daarom geen teruggaaf van
omzetbelasting aan de orde komen.
Bij een latere omzetting in aandelen stort de schuldeiser zijn vordering op de aandelen en de
eerste vraag is dan of er sprake is van een prestatie voor de omzetbelasting. Deze vraag is bij
mijn weten nog niet aan de rechter voorgelegd. Er is op dit punt onzekerheid en dat
veroorzaakt een belemmering bij de doorstart van een onderneming. Wel is duidelijk dat de
inbreng van contanten bij toetreding tot een personenvennootschap geen prestatie vormt van
de maatschap jegens die toetredende maat.88 De vraag is echter of dit ook het geval is indien
niet contanten, maar een vordering wordt ingebracht. De volgende vraag is dan of er
verschillen bestaan tussen de inbreng in een personenvennootschap en de inbreng in een
kapitaalsvennootschap. Uit de reeds genoemde zaak Kretztechnik, waarin het HvJEG
handelingen ter zake van aandelen in een kapitaalvennootschap lijkt opgemaakt te kunnen
worden dat deze vraag ontkennend beantwoord moet worden. Het komt mij dan ook voor dat
er geen sprake is van een belastbaze prestatie. Men zou hooguit nog kunnen verdedigen dat
het toestaan de vordering te mogen storten een dienst betreft, maar bij afwezigheid van een
bezwarende titel zou van belastbaazheid dan geen sprake kunnen zijn, want die geschiedt
zonder vergoeding.
3.2.4.3
Omzetting schuld in achtergestelde lening
Bij omzetting van een schuld in een achtergestelde lening zijn de implicaties voor de
omzetbelasting dezelfde als voor omzetting van de vordering in een lening bij de
converteerbaze geldlening. 89
3.2.4.3.1
Positie schuldenaar
Door de omzetting wordt de vergoeding betaald en hoeft geen co~rectie vooraftrek
omzetbelasting ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 meer plaats te vinden.
3.2.4.3.2
Positie schuldeiser
Door de omzetting wordt de vergoeding betaald en daazom heeft de schuldeiser geen recht op
teruggaaf ex artike129, eerste lid, Wet OB 1968.
3.2.4.4
Omzetting schuld in aandelenkapitaal
Indien een schuld vanwege een levering of dienst wordt omgezet in aandelenkapitaal, dan
vindt er betaling plaats in de zin van artikel 29 Wet OB 1968. De correctie vooraftrek
omzetbelasting bij de schuldenaaz, noch de teruggaaf voor de schuldeiser komen in beeld.
Deze uitkomst ~ht ik ook bevredigend, omdat er geen belastinglek ontstaat en dit tevens
overeenstemt met het beginsel dat omzetbelasting moet drukken op de consument. Door
omzetting van een schuld in aandelenkapitaal komen de goederenldiensten niet dichter bij de
consument, dus van particulier verbruik is geen sprake. Men onderscheidt deze situatie goed
van het geval waarin bijvoorbeeld een obligatielening wordt omgezet in aandelenkapitaal.
Deze lening is door de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel j, Wet OB 1968 vrij
van omzetbelasting en daazom zijn er bij de omzetting sowieso geen aspecten van
omzetbelasting aan de orde.
gg HvJEG 26 juni 2003, zaak G442~01 ( KapHag), V-N 2003~34.14. Zie ook A.J. van Doesum, `BTW bij inbreng
in personenvennootschappen?', TFO 2005~77, blz. 12-29
89 Zie ~ 3.2.4.2.
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In het verleden is de vraag gerezen of bij omzetting van een onvolwaardige vordering in
aandelenkapitaal wel gezegd kan worden dat de vergoeding is betaald. De schuldeiser brengt
immers een onvolwaardige vordering in ter voldoening van de verplichting tot storting op de
aandelen die zijn uitgegeven door de schuldenaar. Vraag is dan hoeveel de betaling bedraagt:
de nominale waarde van de vordering of de werkelijke waarde van de vordering? Indien het
de nominale waarde is, dan vindt er volledige betaling van de vergoeding plaats en is er geen
aanleiding voor een correctie vooraftrek omzetbelasting voor de schuldenaar en teruggaaf aan
de schuldeiser.
De rechtsvraag over de mate van betaling is aan de orde gekomen bij de Hoge Raad.90 Het
ging om een overnameconstructie, welke nader besproken wordt in ~ 3.2.4.5, maar in deze
casus werden na de overname de vorderingen omgezet in aandelenkapitaal. De feiten waren
als volgt. Op 31 maart 1989 verkocht de enig aandeelhouder van X BV (insolvente
onderneming) alle aandelen voor f 1 aan A BV. Voorafgaand had X BV met de meerderheid
van haar schuldeisers een betalingsakkoord gesloten, waarbij zij tegen betaling van 300~o van
de schulden finale kwijting verkreeg. Omstreeks juli 1989 cedeerden de resterende
schuldeisers hun vorderingen aan A BV voor ongeveer 30oro van de nominale waarde (300~0
van f 2.619.132,97). Opgemerkt zij dat de betaling door A BV (de cessionaris) geen
(gedeeltelijke) betaling van de schuld van X BV (de debiteur) aan de schuldeisers (de
cedenten) betrof, maar een koop en levering van de vorderingen. De vorderingen - nu van A
BV - op X BV bleven dus gewoon in stand. Door X BV was de in de vorderingen begrepen
omzetbelasting voor het volle bedrag in aftrek genomen. Op 13 oktober 1989 kwam X BV
met A BV overeen 2.620 gewone aandelen à f 1000 uit te geven aan A BV, a pari, tegen
inbreng door A BV van de vorderingen ad f 2.619.132,97 en een geringe bijbetaling in
contanten, welke inbreng ook op die datum had plaatsgevonden. In geschil was of de
inspecteur terecht stelde dat de uitgegeven aandelen een waarde vertegenwoordigden van
ongeveer 30oro van de nominale waarde van de vorderingen (de feitelijke waarde beliep
immers ongeveer 300~o van de nominale waarde) en dat X BV op grond van artike129, tweede
lid, Wet OB 1968 hierdoor ongeveer 700~o van de in aftrek gebrachte voorbelasting
verschuldigd was geworden.
Het Hof stelde X BV in het gelijk en de Staatssecretaris van Financiën ging in cassatie. De
Hoge Raad overwoog:
"Het hof heeft na overwogen te hebben dat het ervoor moet worden gehouden dat de 2.620
aandelen a pari aan A BV zijn uitgegeven, waardoor voor belanghebbende op
laatstgenoemde een vordering ontstond tot volstorting van die aandelen tot een bedrag van in
totaal f 2.620.000, welke moest worden voldaan door inbreng van de zeven gecedeerde
vorderingen en een gering bedrag in contanten, en dat A BV zich van deze verplichting heeft
gekweten door de zeven vorderingen ten titel van inbreng aan belanghebbende te cederen en
door betaling in contanten van evenbedoeld gering bedrag, geoordeeld dat de totale schuld
van A BV door vermenging is tenietgegaan. Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat het
tenietgaan van een schuld door vermenging een betaling vormt in de zin van art. 29, lid 2,
eerste volzin, van de Wet, zodat de nahe~ngsaanslag dient te worden vernietigd. "
Het oordeel van het Hof werd door de Hoge Raad juist geacht. Door inbreng van de
gecedeerde vorderingen aan X BV op het aandelenkapitaal verkreeg X BV die vorderingen.
Aangezien X BV ook de schuldenaar van die vorderingen was, werden schuldenaar en
9o Hoge Raad 29
maart 1995, BNB 19961244"; V-N 1995, blz. 1481, pt. 11.
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schuldeiser in één persoon verenigd. Door vermenging ex artikel 6:161 BW ging de
verbintenis teniet. Het tenietgaan van een schuld door vermenging werd door de fiscale
rechter gezien als betaling, waar het ging om de correctie vooraftrek omzetbelasting. Andere
vormen van tenietgaan, zoals wegens kwijtschelding, hadden wel geleid tot naheffing bij de
schuldenaar vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting. 9~
Aan de oorspronkelijke schuldeisers was in deze casus reeds teruggaaf van omzetbelasting op
basis van 70a~o niet-betaling verleend.92 Mij is onduidelijk waarom de inspecteur teruggaaf
verleende terwijl de vorderingen werden overgedragen. De vraag is immers of de vergoeding
betaald wordt en bij overname van een vordering blijft die mogelijkheid open. Cessie onder
de nominale waarde zegt niets over de uiteindelijke betaling.93 Of de inspecteur alsnog de
omzetbelasting heeft nageheven is onbekend. Indien bij de schuldeisers zou kunnen worden
nageheven en betaling van de belastingaanslag plaatsvindt, dan komt de fiscus alsnog niets te
kort. Artikel 20, tweede lid, AWR staat naheffmg toe wanneer ten onrechte teruggaaf is
verleend, maar mogelijk zal de bevoegdheid tot naheffing door tijdsverloop van vijf jaar na de
teruggaaf (artikel 20, derde lid, AWR) vervallen zijn. Benadrukt zij dat een "nieuw feit" zoals
bij navordering94 niet nodig is bij naheffmg. Hiermee zij tevens gezegd dat schuldeisers bij
cessie van hun vorderingen aandacht moeten schenken aan de consequenties van cessie voor
hun recht op teruggaaf. Bij de vijfde constructie wordt nader ingegaan op cessie en het recht
op teruggaaf.
3.2.4.4.1
Positie schuldenaar
De omzetting impliceert dat er betaling in de zin van artikel 29 Wet OB 1968 plaatsvindt,
waardoor er geen correctie vooraftrek omzetbelasting aan de orde is. Hiermee bespaart de
schuldenaar zich een schuld aan omzetbelasting bij de omzetting.
3.2.4.4.2
Positie schuldeiser
Doordat de omzetting betaling impliceert, bestaat er voor de schuldeiser geen recht op
teruggaaf van omzetbelasting. Dit is een belangrijk nadeel voor de schuldeiser.
3.2.4.5
Overnameconstructie
Bij een overnameconstructie wordt het akkoord niet aangeboden door de insolvente
ondernemer, maar door een andere partij. Bijna altijd is dat een aan de schuldenaar gelieerde
vennootschap. Aan deze vennootschap worden de vorderingen verkocht en overgedragen. De
overdracht van geldvorderingen is vrijgesteld voor de omzetbelasting, omdat het gaat om een
handeling betreffende schuldvorderingen, welke op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel

91 In dezelfde zin J.M.F. Finkensieper bij zijn annotatie bij BNB 19961244.
9z
Dit is niet terug te vinden in de uitspraak. M.E. van Hilten beschikte voor haar aantekening in het FED bij
deze uitspraak (FED 1995~432) over de stukken. In deze aantekening schrijft zij dat de inspecteur voor het Hof
heeft verklaard dat de schuldeisers op grond van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 een teruggave hebben
ontvangen van 700~o van de door hen ter zake van hun prestaties aan belanghebbende afgedragen belasting (Van
Hilten zal bedoelen "voldane belasting"; omzetbelasting wordt immers niet afgedragen, maar voldaan).
Finkensieper geeft in zijn annotatie (BNB 1996~244) eveneens aan dat de oorspronkelijke schuldeisersteruggaaf
hadden gehad, maar dan zonder bronverme Iding.
93 Men ziet wel eens dat de inspecteur bij overdracht van vorderingen onder de nominale waarde een
naheffingsaanslag vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting oplegt. Zie nader ~ 3.4.2.5 bij positie
schuldenaar.
94 Navordering is geregeld in artikel 16 AWR. Navordering komt alleen voor bij aanslagbelastingen, zoals
vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde voor navordering is een nieuw feit. Het gaat dan om een
feit dat de inspecteur niet kende en dat hem redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn op het tijdstip van
aanslagoplegging.
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j, Wet OB 1968 is vrijgesteld. Overigens heeft het HvJEG in de MKG Gmbl-)-zaak95 beslist
dat een marktdeelnemer die schuldvorderingen koopt en daarbij het debiteurenrisico op zich
neemt en die zijn klanten in ruil daarvoor een vergoeding rekent, zich bezighoudt met
invordering van schuldvorderingen in de zin van artikel 13, B, sub d, punt 3, Zesde Richtlijn.
Dit betekent dat over het factoorsloon omzetbelasting verschuldigd is. 96 Bij een
overnameconstructie zal geen sprake zijn van factoring, omdat er geen doorlo~pende relatie zal
zijn tussen de oude en nieuwe schuldeiser, die kenmerkend is voor factoring.9
Twee praktijkvoorbeelden
Twee praktijkvoorbeelden dienen ter illustratie. Het eerste voorbeeld is het door Begemann
gefmancierde dwangakkoord tijdens de surseance van Tulip Computers. Het tweede
voorbeeld is het eveneens door Be~emann gefmancierde akkoord in het geval van SP
Aerospace and Vehicle Systems B.V.9
In het eerste geval werden concurrente schuldeisers met een vordering tot f 5000 geheel
voldaan. De andere concurrente schuldeisers kregen twee opties. De eerste optie behelsde dat
de vordering werd omgezet in een achtergestelde lening en dat de crediteur na homologatie
van het akkoord99 de achtergestelde vordering aan Begemann (of aan een door haar aan te
wijzen rechtspersoon) overdrceg tegen ontvangst van f 5000 te vermeerderen met 30oro
voorzover hun vordering meer beliep dan f 5000, tegen fmale kwijting voor het onbetaald
gebleven gedeelte. De tweede optie behelsde betaling van f 5000 te vermeerderen met l0oro
van de vordering voorzover deze meer beliep dan f 5000, tegen finale kwijting.
In het geval van SP Aerospace werden schuldeisers met een concurrente vordering tot f 3404,
exclusief omzetbelasting, volledig voldaan. De schuldeisers met een hogere concurrente
vordering kregen twee opties. De eerste optie hield in dat de opeisbaarheid van de vordering
zou worden uitgesteld en de schuldeiser na homologatie van het akkoord de vordering zou
verkopen en overdragen aan RDM Technology Holding N.V. of een door haar aan te wijzen
rechtspersoon, waartegenover deze tegen fmale kwijting jegens de crediteur een bedrag zou
betalen van (1) de totale omzetbelasting begrepen in de vordering, (2) een bedrag van f 3404,
(3) een bedrag dat gelijk is aan 350~o van het bedrag van de vordering voorzover deze de f
3404 en de hierboven onder ( 1) bedoelde omzetbelasting te boven gaat. De tweede optie
behelsde betaling van een bedrag van f 3404 te vermeerderen met 150~o van de vordering,
exclusief omzetbelasting, voorzover de vordering de f 3404, exclusie f omzetbelasting,
oversteeg.
In het eerste voorbeeld ziet men dat het akkoord nog weinig rekening houdt met de aspecten
van omzetbelasting. De schuld wordt bij de eerste optie omgezet in een achtergestelde lening,
waazdoor de vergoeding geacht wordt betaald te zijn. Enerzijds heeft de schuldeiser dan geen
recht op teruggaaf, anderzijds krijgt de schuldenaar niet te maken met een correctie
vooraftrek. De constructie lijkt dan ook onvriendelijk voor de oude schuldeiser, die immers
zijn recht op teruggaaf teloor ziet gaan. Het tweede voorbeeld lijkt meer te zijn ingegeven
95 HvJEG 26 juni 2003, zaak G305I01, [!N 2003134.13.
96
Besluit staatssecretaris van Financiën van 5 september 2003, nr. DGB2003~4484, Y-N 2003146.16.
" In het Besluit staatssecretaris van Financiën van 5 september 2003, nr. DGB2003I4484M, V-N 2003146.16,
over factoring wordt eveneens aangenomen dat de incidentele overname van een of ineerdere schuldvorderingen
uit een faillissement geen factoring is (net boven onderdeel 3 van het Besluit).
98 Zie H.B. Oosthout, `Doorstart insolvente onderneming vaak fiscaal gedreven', Accountant-Adviseur, nr.
1998I11, blz. ~9.
99
Door homologatie wordt het akkoord verbindend voor alle schuldeisers te wier aanzien de surseance werkt
(zie artikel 273 FW voor surseance).
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door overwegingen ten aanzien van de omzetbelasting. De opeisbaarheid van de vordering
wordt opgeschoven, waardoor bepassing van de tweejaarstermijn in artikel 29, tweede lid,
voorlaatste volzin, Wet OB 1968 wordt voorkomen. Daardoor ontstaat enerzijds geen
vordering op basis van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 van de fiscus op de schuldenaar
en anderzijds blijft het recht op teruggaaf van de schuldeiser jegens de fiscus behouden. De
schuldenaar kan na de cessie alsnog betalen, wanneer een einde is gekomen aan zijn
fmanciële onvermogen. Door de cessie van de vordering verliest de oude schuldeiser
(-cedent) zijn recht op teruggaaf ex artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968, indien de vordering
na de cessie aan de nieuwe schuldeiser (-cessionaris) wordt betaald. Het gaat er namelijk om
of de vergoeding wordt betaald, ongeacht aan wie de betaling geschiedt.
3.2.4.5.1
Positie schuldenaar
De overnameconstructie heeft voor de schuldenaar op het gebied van omzetbelasting geen
consequenties. Wel dient men er rekening mee te houden dat een van de aspecten van de
overnameconstructie een latere betaling is. Indien de schuldenaar te lang wacht met betalen,
dan wordt twee jaar na het opeisbaar worden van de vordering de correctie vooraftrek
omzetbelasting verschuldigd. Deze termijn van twee jaar staat immers in artikel 29, tweede
lid, Wet OB 1968. In de praktijk is dit op te lossen door de opeisbaarheid naar een later
tijdstip te verschuiven.
Wel rijst de vraag of de overdracht tegen een lager bedrag dan de nominale waarde niet
impliceert dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de schuldenaar haar schulden voor
niet meer dan de overdrachtsprijs zou betalen. De voorwaarden zouden dan (juist) vóór de
overdracht van de vorderingen al vervuld zijn om een naheffingsaanslag ex artike129, tweede
lid, Wet OB 1968 op te leggen. In dit verband verwijs ik naar Hof Arnhem 5 augustus 1983,
BNB 1985~27, V-N 1984, blz. 1528, pt. 22. Daarin was een eenmans-CV in financiële
moeilijkheden geraakt. In 1980 had A BV, een toeleverancier en schuldeiser van de eenmansCV, stappen ondernomen om haar van de ondergang te redden. De vorderingen werden op 1
oktober 1980 ter voorkoming van een faillissement tegen betaling van 15oro van de nominale
waarde overgedragen aan geldschicters, samengegaan in B BV. Sommige van deze
vorderingen waren reeds meer dan twee jaar opeisbaar, wat op grond van artikel 29, tweede
lid, Wet OB 1968 betekent dat de correctie van de vooraftrek al plaats had moeten vinden.
Het was onbekend welk gedeelte van de vorderingen vóór 1 oktober 1980 al meer dan twee
jaar opeisbaar was. Het Hof sanctioneerde de naheffing van omzetbelasting gebaseerd op 850~0
van de omzetbelasting van de vorderingen opeisbaar op 1 oktober 1980 of later. Het Hof
oordeelde dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat reeds vóór 1 oktober 1980 redelijkerwijs
moest worden aangenomen dat de CV haar schulden voor niet meer dan 150~o zou betalen. In
Hof Amsterdam 10 juni 1998, Y-N 1999~13.16, werden tijdens de surseance van betaling in
1993 vorderingen tegen 250~o van de nominale waarde overgedragen aan de directeur-enig
aandeelhouder (in de uitspraak H genoemd) van de schuldenaar. Daarna werd de surseance
ingetrokken. In 1994 werd er een akte opgesteld waarin de rente en aflossing van de schuld
aan H werd geregeld, maar feitelijk werd er maar een fractie afgelost. In april 1997 is de
schuldenaar alsnog failliet gegaan. Ook hier bepaalde het Hof dat in 1993 redelijkerwijs
moest worden aangenomen dat de schuldenaar niet of niet geheel zou betalen. Naar mijn
mening kan op basis van deze twee arresten niet worden aangenomen dat bij iedere
overnameconstructie de schuldenaar de correctie vooraftrek omzetbelasting verschuldigd
wordt op basis van het percentage van de nominale waazde waartegen de vorderingen worden
overgedragen. De financiële feiten in deze twee zaken zijn bijzonder te noemen. In de
Arnhemse zaak was per ultimo 1980 en 1981 het negatiew kapitaal van de CV ongeveer f
3.500.000 en op de vorderingen was ten tijde van de uitspraak, dus ongeveer drie jaar na de

69

cessie, nog niets betaald. In de Amsterdamse zaak was ten tijde van de uitspraak weinig
afgelost, was het vermogen negatief, wazen er doorlopende verliezen en was de schuldenaar
zelfs in staat van faillissement. In `normale' overnameconstructies hebben we te doen met
geldschieters die de schuldenaaz willen saneren teneinde een financieel gezond bedrijf te
realiseren. Doelstelling moet daarbij zijn dat het eigen vermogen relatief snel wordt
aangezuiverd en dat er operationele winsten worden gemaakt, dan wel dat er perspectief is op
winsten. In dit soort gevallen kan men mijns inziens moeilijk verdedigen dat de schuldenaar
ten tijde van overname van de vorderingen niet of niet geheel (op termijn) zal betalen.
Wel kan de Belastingdienst een drempel voor toepassing van de overnameconstructie
opwerpen door te weigeren toe te treden tot een akkoord, waarbij een of ineer schuldeisers het
gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan niet kwijtschelden, maar bijvoorbeeld
overdragen aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal (artikel 26, ~ 4, zevende lid,
Leidraad Invordering 1990). Zie nader ~ 7.6.4.
3.2.4.5.2
Positie schuldeiser
Bij een overnameconstructie dient men zich te realiseren dat het recht op teruggaaf alleen
toekomt aan de ondernemer die de desbetreffende levering of dienst heeft verricht, terwijl de
vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen. Indien dus na de cessie uiteindelijk aan de
nieuwe crediteur betaald wordt, dan heeft de leverancier of dienstverrichter (de oude
schuldeiser) geen recht op teruggaaf.
3.2.5
Conclusies akkoord
De volgende opvallende punten zijn gesignaleerd. Naaz mijn oordeel is niet helemaal
duidelijk wat nu precies de pendant van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968, n de Zesde
Richtlijn is. Voorts is er mijns inziens nog steeds onduidelijkheid over de vraag hoe de
belastingschuld vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting precies gekwalificeerd moet
worden. Algemeen wordt een faillissementsschuld geconstateerd, maaz daar ben ik niet zeker
van. Er kan ook sprake zijn van een niet-verifieerbaze schuld.
In de insolventiepraktijk zal men weinig hinder ondervinden van een bestuurlijke boete. Dit
als gevolg van een Besluit van de d'uecteur- generaal Belastingdienst, welke er de facto toe
leidt dat verzuimboeten vanwege avas niet opgelegd zullen worden.
De rechthebbende bij teruggaaf bij cessie blijft een bijzonder geval. Het recht op teruggaaf
blijft volgens de rechtspraak en de Staatssecretaris bij de leverancier of dienstverrichter. De
verwijzing naaz de parlementaire geschiedenis overtuigt mij niet en het is ook praktischer het
recht op teruggaaf vanwege wanbetaling toe te laten komen aan de laatste schuldeiser. Dat
gebeurt al bij de overdracht van een onderneming ex artikel 31 Wet OB 1968, omdat daar
door de indeplaatstreding de overnemende partij het recht op teruggaaf toekomt.
Er moet meer tijdsruimte worden geboden bij het verzoek om teruggaaf wegens wanbetaling.
De precieze koppeling tussen ontstaan en tijdvak is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Door
mij is verdedigd dat er een speling van een jaar voor de schuldeiser moet zijn. Voorts moet er
een samenhang worden aangebracht tussen het recht op teruggaaf en de correctie vooraftrek.
Dit zou ook beter stroken met de Zesde Richtlijn.
Bij een percentageakkoord zal de schuldenaaz worden geconfronteerd met de correctie
vooraftrek omzetbelasting. Per 1 januari 2003 hoeft deze belastingschuld bij een akkoord niet
meer integraal betaald te worden. De schuldeiser kan teruggaaf van omzetbelasting over het
niet-betaalde gedeelte van de schuld krijgen. Bij de schuldenaar vindt een conectie op de
correctie vooraftrek omzetbelasting plaats, maaz het is onduidelijk waar dit wettelijk op wordt
gebaseerd.
Bij een converteerbaze geldlening leidt de omzetting van de koopschuld in een geldlening tot
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betaling in de zin van artikel 29 Wet OB 1968. Enerzijds is de schuldenaar dan geen
omzetbelasting verschuldigd, anderzijds heeft de schuldeiser geen recht op teruggaaf. Wel zal
men duidelijk moeten zijn over de status van de lening, omdat bij voortbestaan van de
koopschuld geen sprake is van betaling in de zin van artikel 29 Wet OB 1968. Bij de latere
omzetting in aandelenkapitaal is waarschijnlijk geen omzetbelasting verschuldigd.
De omzetting van de koopschuld in een achtergestelde lening leidt eveneens tot betaling in de
zin van artikel 29 Wet OB 1968. Derhalve is er geen correctie vooraftrek omzetbelasting en
geen recht op teruggaaf.
Bij de omzetting van de schuld in aandelenkapitaal is eveneens sprake van betaling in de zin
van artike129 Wet OB 1968. Uit jurisprudentie blijkt dat ook bij een onvolwaardige schuld de
uitreiking van aandelen opgevat wordt als een betaling ter grootte van de nominale waarde.
Bij de overnameconstructie zal de schuldeiser gecompenseerd moeten worden voor het feit
dat hij zijn recht op teruggaaf kan verliezen. Dat verlies is a8~ankelijk van het feit of er in een
later stadium betaald wordt. Bij een overnameconstructie is betaling juist de bedoeling. De
schuldenaar kan met deze constructie de correctie vooraftrek bij betaling voorkomen. Hierbij
wordt er wel van uitgegaan dat overdracht tegen een lager bedrag dan de nominale waarde op
zich geen aanleiding vormt voor het ontstaan van een belastingschuld ex artikel 29, tweede
lid, Wet OB 1968.

3.3

Aandelentransactie

3.3.1
Inleiding
Bij een aandelentransactie komt de vraag naar voren of de omzetbelasting ter zake van de
kosten die samenhangen met de transactie, als voorbelasting aftrekbaar is. Die kosten kunnen
aanzienlijk zijn. Men kan denken aan het zoeken naar gegadigden voor de koop van de
aandelen, kosten van accountancy die specifiek gemaakt worden voor de aandelentransactie et
cetera. Als voorbeeld noem ik Hoge Raad 10 januari 2001, BNB 2001~120~`; V-N 2001~9.24.
In dit arrest verleende een merchantbank bijstand aan een ondernemer bij het tot stand
brengen van een fusie. Dit omvatte onder andere het verrichten van onderzoeken en analyses
omtrent een aantal relevante aspecten van de eventuele fusie, begeleiding bij de
onderhandelingen en het maken en verstrekken van een verklaring omtrent de
aanvaardbaarheid van de financiële voorwaarden van de tussen de ondernemer en de
fusiekandidaat te sluiten overeenkomsten. De merchantbank kon geen gebruik maken van de
vrijstelling voor handelingen, bemiddeling, daaronder begrepen, inzake effecten en andere
waardepapieren. ~oo Het zal van de feiten en omstandigheden afhangen of een merchantbank
101 Het feit is wel dat met
omzetbelasting voor een dienst in rekening moet brengen.
omzetbelasting belaste diensten bij een aandelentransactie een redelijke financiële druk bij de
verkopende aandeelhouder kunnen teweegbrengen. Hierna wordt eerst de positie van een
schuldenaar en een schuldeiser bij een aandelentransactie beschouwd (~ 3.3.2). Vervolgens
wordt ingegaan op de vraag of een sterfhuis- en ziekenhuisconstructie nog specifieke
implicaties voor wat betreft de omzetbelasting hebben (~ 3.3.3). Ten slotte worden de
conclusies voor een aandelentransactie weergegeven (~ 3.3.4).

ioo ~ikel 1 l, eerste lid, onderdeel i, sub 2, Wet OB 1968.
~o~ Zie ook de FED-aantekening van H.W.M. van Kesteren bij Hoge Raad 10 januari 2001, BNB 2001~120~`, VN 2001 ~9.24, FED 20011236'.
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3.3.2

Omzetbelasting over kosten bij een aandelentransactie

3.3.2.1
Positie kopende partij
In beginsel vormt het verwerven van aandelen geen prestatie in de zin van de omzetbelasting,
aangezien de kopende aandeelhouder geen goederen of diensten levert. l02 De voor de
verwerving gemaakte kosten zijn derhalve niet toe te rekenen aan een prestatie. De kosten
vallen dan aan te merken als algemene kosten, omdat er geen sprake is van een prestatie waar
de kosten aan kunnen worden toegerekend. Er is dan vooraftrek van omzetbelasting over deze
kosten mogelijk conform de prorataregeling.103 Het gaat er dan om hoeveel procent van de
omzet betrekking heeft op belaste prestaties. Is dat bijvoorbeeld 600~0, dan is 600~o van de
vooraftrek omzetbelasting ter zake van de kosten bij de aandelentransactie aftrekbaar. Het is
ook mogelijk dat de kopende partij geen ondernemer voor de Wet OB 1968 is, bijvoorbeeld
een zuivere holding. Dan is er uiteraard geen sprake van vooraftrek van omzetbelasting.
3.3.2.2
Positie verkopende partij
Voor de insolventiepraktijk is de vraag relevant of de verkopende partij de omzetbelasting als
vooraftrek in mindering kan brengen. Het gaat dus in wezen om de voordruk op
bedrijfskosten van de verkopende partij. Twee uitspraken van de Hoge Raad hebben geleid tot
een Besluit van de Staatssecretaris, dat hierna aan bod komt.
Jurisprudentie
Ilet HvJEG heeft in de BLP-zaak in 1995 toa beslist dat de omzetbelasting over de kosten in
het kader van verkoop van aandelen door een houdstermaatschappij niet in vooraftrek kan
worden genomen. Volgens het HvJEG moeten de artikelen 2 en 17 van de Zesde Richtlijn zo
worden uitgelegd dat prestaties die gebruikt worden voor een vrijgestelde handeling geen
recht op aftrek van voorbelasting geven, ook niet wanneer het doel van de vrijgestelde
handeling uiteindelijk in het verrichten van een belaste handeling is gelegen. De visie van het
HvJEG was dat de verkoop van aandelen een vrijgestelde prestatie voor de omzetbelasting
was. De omzetbelasting ter zake van vrijgestelde prestaties is niet aftrekbaar 105 en dat heeft tot
gevolg dat de omzetbelasting die verband houdt met de in rekening gebrachte kosten, bij
verkoop van aandelen niet aftrekbaar is.
De Hoge Raad is een andere koers gaan varen door de verkoop van aandelen niet als een
prestatie van de verkopende partij te zien. In Hoge Raad 14 maart 2003, BNB 2003~197, V-N
2003I18.16, werd bepaald dat het verkopen van aandelen, evenals het verwerven en het
houden van een aandelenpakket, alleen een economische activiteit is als die handeling
geschiedt in het kader van een handelsactiviteit van een effectenmakelaar of in het kader van
inmenging in het beheer van de deelneming (het zogeheten moeien). De verkoopopbrengst
van de aandelen werd riet gezien als een vergoeding voor een prestatie van de verkopende
partij. Doordat de kosten in de visie van de Hoge Raad geen verband hielden met een
prestatie, moesten de kosten worden gezien als indirecte of algemene kosten. De in rekening

ioz
HvJEG 27 september 2001, zaak G16I00 (Cibo Participations SA), V-N 2001~55.7.
io3
Zie hier voor artikel 11, eerste lid, onderdeel c, juncto tweede lid, juncto artikel 12, derde lid,
Uirioeringsbeschikking omzetbelasting 1968, juncto artikel 15, zesde lid, Wet OB 1968.
ioa
HvJEG 6 april 1995, zaak G4194 (BLP), V-N 1995, blz. 3030, pt. 27.
ios
~ikel 15, tweede lid, Wet OB 1968. De omzetbelasting kan wel a~etrokken worden indien de afnemer
buiten Europa woont of gevestigd is, dan wel die prestaties rechtstreeks betrekking hebben op goederen welke
zijn bestemd om te worden uitgevoerd naar een plaats buiten de EG.
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gebrachte omzetbelasting kon volgens de prorataregelingloó in aftrek worden gebracht. Zou er
sprake zijn geweest van een prestatie dan was een vrijstelling toepasbaar geweestlo~ en was
vooraftrek van de omzetbelasting ter zake van de verkoopkosten niet mogelijk.
In Hoge Raad 9 juli 2004, BNB 2004~363~`, V-N 2004~35.21, ging het om een fiscale eenheid
voor de omzetbelasting, bestaande uit X, B, C en D. X heeft de aandelen in B, C en D
verkocht aan evenzoveel binnen de EG gevestigde derden. De Hoge Raad stelde dat het buiten
redelijke twijfel was dat het verkopen en overdragen van alle aandelen in een vennootschap in
principe niet kan worden aangemerkt als een economische activiteit in de zin van de Zesde
Richtlijn. Dit betekent evenwel niet dat de verkoop en overdracht van aandelen geacht moeten
worden te allen tijde buiten het kader van de onderneming van de belastingplichtige, in casu
de fiscale eenheid voor de omzetbelasting, plaats te vinden. Volgens de Hoge Raad is hiervan
in het bijzonder geen sprake bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De verkoper kan
de omzetbelasting op de op de verkoop rustende kosten op basis van de prorataregeling
(artikel 17, vijfde lid, onderdeel a, Zesde Richtlijn) in vooraftrek nemen. Het gaat dan om de
verdeelsleutel tussen belaste en vrijgestelde prestaties.
Deze twee beslissingen betekenen dus dat een holding die een ondernemer is, omdat zij zich
moeit in het beheer van de deelneming of een holding die deel uitmaakt van een fiscale
eenheid OB de omzetbelasting op de verkoopkosten als voorbelasting pro rata kan aftrekken,
ook al is over de verkoop van de deelneming geen omzetbelasting verschuldigd.
Besluit naaraanleiding van jurisprudentie
Naar aanleiding van deze twee arresten heeft de Staatssecretaris een Besluit uitgebracht. los
Met dit Besluit dient vanaf 14 maart 2003 rekening te worden gehouden. De Staatssecretaris
onderscheidt drie categorieën.
In de eerste categorie vormt het verwerven, het houden en de verkoop van een aandelenpakket
door een houdstermaatschappij geen economische activiteit. Er kunnen zich dan twee situaties
voordoen. Indien het verwerven, het houden en de verkoop van een aandelenpakket buiten het
kader van een onderneming plaatsvinden, dan vallen deze activiteiten buiten het
toepassingsgebied van de Wet OB 1968 en is de voorbelasting op de verkoopkosten niet
aftrekbaar. Hierbij is te denken aan een zuivere holding. Deze ontplooit geen andere
activiteiten dan het houden van aandelen in andere vennootschappen. Indien een zuivere
holding een deelneming verkoopt, dan geschiedt dit buiten het kader van een onderneming en
de omzetbelasting op de verkoopkosten is daarom niet aftrekbaar. Bij de andere situatie
geschiedt het verwerven, het houden en de verkoop van het aandelenpakket binnen het kader
van een onderneming. Hierbij is met name te denken aan een fiscale eenheid OB, waarbij de
holding de aandelen in een vennootschap verkoopt. De Staatssecretaris volgt op dit punt het
hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 9 juli 2004: de kosten met betrekking tot het
verwerven, houden of verkopen van aandelen maken deel uit van de algemene kosten en de
omzetbelasting hierover kan in vooraftrek worden genomen. De verkoopopbrengst maakt
geen deel uit van de in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbeschikking
omzetbelasting 1968 bedoelde vergoedingen. Met deze laatste opmerking doelt de
Staatssecretaris op de prorataregeling.
In de tweede categorie vormen het verwerven, het houden en de verkoop van een
lob Zie hier voor artikel 11, eerste lid, ondecáeel c, juncto tweede lid, juncto artikel 12, derde lid,
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, juncto artikel I5, zesde lid, Wet OB 1968. De verkoopopbrengst
van de aandelen blijft overigens buiten de omzetverhouding.
~o~ Artikel 11, eerste lid, onderdeel i, sub 2, Wet OB 1968.
ios
Besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004I1709M, V-N 2004147.13.
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aandelenpakket door een houdstermaatschappij wel economische activiteiten, omdat deze
handelingen worden verricht in het kader van directe of indirecte inmenging in het beheer van
de vennootschap waarin wordt deelgenomen en deze inmenging gepaard gaat met
handelingen die aan de omzetbelasting zijn onderworpen. Onder deze omstandigheden
geschiedt het verwerven, het houden en de verkoop binnen het kader van een onderneming.
Hierbij moet men denken aan een holding die zich moeit in het beheer van de deelneming en
daarbij met omzetbelasting belaste diensten jegens die deelneming verricht. De
omzetbelasting over de kosten komt dan voor aftrek in aanmerking en de verkoopopbrengst
maakt geen deel uit van de vergoed'mg ex artikel 11, eerste lid, onderdeel c,
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
In de derde categorie vormen het verwerven, het houden en de verkoop van een
aandelenpakket door een houdstermaatschappij economische activiteiten, omdat deze
handelingen worden verricht als handelaar. l09 Hierbij moet men denken aan een
effectenhandelaar. Ook hier is handelen binnen het kader van een onderneming aan de orde.
De verkoop is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel i, sub 2, Wet OB 1968.
Daarom is de voorbelasting met betrekking tot de kosten niet aftrekbaar, tenzij aftrek op
grond van artikel 15, tweede lid, Wet OB 1968 (grofweg gezegd: afnemer woont buiten de
EG) is toegestaan.
De Staatssecretaris merkt op, dat gelet op de jurisprudentie van het HvJEG met betrekking tot
directe of indirecte inmenging in het beheer van de vennootschap waarin wordt deelgenomen
een meerderheidsparticipatie vereist is.
Kanttekeningen
De arresten van de Hoge Raad zijn bepaald niet onomstreden. De Hoge Raad heeft met een
verwijzing naar jurisprudentie van het HvJEG, zoals de arresten Cibo Participations SA~ lo en
lll
Wellcome Trust,
geoordeeld dat het verwerven, houden en verkopen van aandelen in een
deelneming in beginsel niet kunnen worden aangemerkt als een economische activiteit.
Gemeenschappeli~jk kritiekpunt in de literatuur is dat de Hoge Raad prejudiciële vragen had
dienen te stellen. 12 Wat er ook waar moge zijn van alle kritiek op de Hoge Raad, het resultaat
kan mijn instemming hebben. De omzetbelasting is een verbruiksbelasting en de verkoop van
aandelen heeft niets van doen met een consumptieve besteding. Door de aftrek van
omzetbelasting bij verkoop van aandelen niet toe te laten, zou men juist omzetbelasting laten
cumuleren.113
Met het besproken Besluit is een goede basis gegeven voor verkopende vennootschappen. De
vraag is of de beperking tot meerderheidsparticipaties wel juist is. Dit zou betekenen dat bij
de verkoop van een deelneming waarin de verkopende partij niet meer dan SOoro van de
aandelen bezit, de voorbelasting op de verkoopkosten niet aftrekbaar is. Uit Hoge Raad 2
december 2005, BNB 2006~88, v N 2005I60.22, is op te maken dat het standpunt in het
io9 Naar de mening van de Staatssecretaris
is dit ook het geval, indien het verwerven, het houden en de verkoop
van aandelen het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk van de belastbare activiteit van een
onderneming vormen.
~~o HvJEG 27 september 2001, zaak G16~00 (Cibo Participations SA), V-N 2001I55.7.
~~~ HvJEG 20 april 1996, zaak C-155~94 (Wellcome Trust), V-N 1997, blz. 1034, pt. 17.
t1z BNB-annotator M.E. van Hilten bij Hoge Raad 14 maart 2003, BNB 2003~197~`, V-N 2003I18.16; M.E. van
Hilten 8c J.J.M. Lamers, `De etiquette van het aandeel in de BTW', WFR 200516627, blz. 835; A. van Dongen,
`BTW -gevolgen van de verkoop van aandelen na EDM', WFR 2004I6583, blz. 970.
113 In dezelfde zin BNB-annotator M.E. van Hilten bij Hoge Raad 24 maart 2003, BNB 2003~197~`, V-N
2003I18.16; M.E. van Hilten, J.J.M. Lamers, `De etiquette van het aandeel in de BTW', WFR 200516627, blz.
835.
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Besluit op zijn minst kwestieus is. Het ging om een situatie waarin een belang van 43,750~0
van de aandelen in een dochtervennootschap werd overgedragen. De Hoge Raad oordeelde
dat de verkoop van een minderheidsparticipatie geen economische activiteit vormt, hetgeen
betekent dat vooraftrek omzetbelasting mo~lijk is. ~ 14 Zowel Van Norden ~ ls , aLs
Nieuwenhuizenl 16 nemen aan dat de Hoge Raad de eis van een meerderheidsbelang niet stelt.
3.3.3
Steríhuis- en ziekenhuisconstructie
Bij sterflluis- en ziekenhuisconstructies spelen aandelentransacties een rol. Hierbij spelen
geen andere implicaties dan hiervoor beschreven. Bij een fiscale eenheid kan dit anders liggen
(zie ~ 3.5.5.2).
3.3.4
Conclusies aandelentransactie
In de insolventiepraktijk is bij een aandelentransactie de belangrijkste vraag of de
omzetbelasting die betrekking heeft op de kosten bij de aandelentransactie, in vooraftrek kan
worden genomen. Zoals vermeld heeft de Staatssecretaris op 3 augustus 2004 naar aanleiding
van jurisprudentie van de Hoge Raad een Besluit uitgebracht, op grond waarvan in het
merendeel van de gevallen vooraftrek van omzetbelasting kan plaatsvinden. Dat is een
gunstige zaak voor vennootschappen die door insolventie worden gedwongen aandelen te
verkopen.

3.4

AcNvatransactie

3.4.1
Inleiding
De activatransactie vormt in de insolventiepraktijk de meest toegepaste doorstartconstructie
en is besproken in ~ 2.6. Bij de overdracht van een onderneming door middel van een
activatransactie kan gebruik worden gemaakt van artikel 31 Wet OB. Dit artikel bepaalt dat
bij overgang van een algemeenheid van goederen er geen leveringen en diensten geacht
worden plaats te vinden. Hiermee wordt bereikt dat er bij overdracht van een onderneming
geen omzetbelasting wordt geheven. Artikel 31 Wet OB 1968 heeft praktische betekenis voor
overdracht door en aan vrijgestelde ondernemers 117 en voorts bij insolventie, doordat
voorkomen wordt dat omzetbelasting in rekening wordt gebracht die uiteindelijk niet door de
Ontvanger kan worden ingevorderd. Artikel 31 Wet OB 1968 kan ook gebruikt worden bij
juridische splitsing en blijkens ~ 3.5.5.2 soms ook bij een aandelenoverdracht indien er sprake
is van een fiscale eenheid OB.
Artikel 31 Wet OB 1968 geldt niet voor overdracht van afzonderlijke bedrijfsmiddelen. In dit
boek wordt niet ingegaan op zulk een overdracht, omdat het voorwerp van dit onderzoek de
doorstart van een onderneming is. Wel zij hier opgemerkt dat met name de overdracht van
verpande en verhypothekeerde zaken die plaatsvindt buiten het verband van overdracht van

lia

De vraag over de vooraftrek omzetbelasting werd niet expliciet beantwoord. Er is namelijk een prejudiciële
vraag gesteld.
~ 15 G.J. van Norden, `Verkoop en overdracht minderheidsparticipaties', Bhv-Brief 2006I1, blz. 4.
i 16 W.A.P. van Nieuwenhuizen, commentaar bij het anest in NTFR 2005~1626.
~~~ Bij een overdracht door en aan vrijgestelde ondernemers zal de levering vrijgesteld zijn. Indien
investeringsgoederen tijdens de herzieningstermijn worden geleverd, dan wordt aangenomen dat gedurende het
restant van de herzieningstermijn de goederen geheel voor vrijgestelde prestaties zouden zijn gebruikt (artikel
13a, eerste lid, Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968). De overdrager zal dan herzienings-BTW
verschuldigd zijn. Bij een artikel 31-transactie neemt de overnemer de herzieningstermijn over. De overdrager is
dan geen herzienings-BTW verschuldigd.
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l ls
een onderneming, specifieke implicaties voor de omzetbelasting met zich brengt.
De
banken, veelal de belangrijkste financiers van een onderneming, zullen geen artikel 31transactie willen hebben. Een met omzetbelasting belaste overdracht geeft immers een hoger
verhaalsobject voor de banken, omdat door de omzetbelasting een hogere koopsom ontstaat.
Op basis van het Rentekas-arrest heeft de bank een verhaalsrecht op de koopsom inclusief
omzetbelasting. ~ 19 Om deze reden heeft de bank ook belang bij executie van een onroerende
zaak binnen twee jaar na ingebruikneming, omdat dan de levering met omzetbelasting belast
is en de verleggingsregeling van artikel 24ba Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
toepassing mist. Zou een onroerende zaak binnen deze tweejaarstermijn in het kader van een
artike131-transactie worden geleverd, dan is er geen omzetbelasting verschuldigd.
In ~ 3.4.2 wordt het wettelijk kader van de fiscale faciliteit besproken. In ~ 3.4.3 wordt
specifiek ingegaan op juridische splitsing. In ~ 3.4.4 komt de vraag aan de orde hoe gehandeld
moet worden in het geval dat de overdrager toch omzetbelasting aan de overnemer in
rekening brengt, alhoewel er bij artikel 31-transacties geen belaste prestaties plaatsvinden. In
~ 3.4.5 wordt ingegaan op de omgekeerde situatie: er is geen omzetbelasting in rekening
gebracht, terwijl dat wel had gemoeten. Vervolgens wordt in ~ 3.4.6 ingegaan op de
mogelijkheid om de omzetbelasting met betrekking tot kosten verband houdende met de
artikel 31-transactie in vooraftrek te nemen. In ~ 3.4.7 komen de conclusies voor de
activatransactie aan bod.
3.4.2

Wettelijk kader

3.4.2.1
Inleiding
Artikel 31 Wet OB 1968 maakt het mogelijk een (gedeelte van een) algemeenheid van
goederen vrij van omzetbelasting over te dragen. Met ingang van 24 juni 1998 is dit
wetsartilcel in het kader van de fiscale begeleiding van de juridische splitsing en de juridische
fusie gewijzigd. ~ZO Artikel 31 Wet OB luidt sindsdien:
"Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet
tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen
leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is
bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager. "
Het artikel is ontleend aan artikel 5, achtste lid, en artikel 6, vijfde lid, Zesde Richtlijn. De
lidstaten mogen leveringen die plaatsvinden in verband met een overgang van het geheel of
een gedeelte van een algemeenheid van goederen onder bezwazende titel, om niet of in de
vorm van een inbreng in een vennootschap, uitsluiten van lEt leveringsbegrip en bepalen dat
degene op wie de goederen overgaan in de plaats treedt van de overdrager (artikel 5, achtste
lid). De Richtlijn kent een analoge regeling voor diensten (artikel6, vijfde lid). In dit verband
l~g Zie voor onroerende zaken: K.F.M. Berger, `Omzetbelasting bij levering van onroerend goed (I)', WPNR
1988I5893, blz. 634636, en K.F.M. Berger, `Omzetbelasting bij levering van onroerend goed (II)', WPNR
1988I5894, blz. 648-651, en voor verpande zaken: R.D. Vriesendorp 8t M.H.M. van Oers, `Omzetbelasting bij
verkoop van verpande zaken in faillissement door de curator', WFR 2002~6494, blz. 1223-1231, alsmede
M.H.M. van Oers, `Executie van verpande zaken en omzetbelasting', Tvl 200012, blz. 49-57.
119 Hoge Raad 6 mei 1983, NJ 1984, 228. Dit arrest vindt blijkens Hof Leeuwarden 29 mei 2002, V~V
2002I39.30 (geen cassatie ingesteld), ook toepassing bij contractuele lossing. Hierbij is er sprake van een
overeenkomst tussen de curator en de separatist waarbij de separatist tegen ontvangst van de opbrengst van de
verpande zaak haar rechten op die zaak prijsgeeft.
~ZO Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350. Artikel VII, tweede lid, bepaalt dat voorzover het gaat om splitsing op
de voet van artikel 2:334a BW de wet terugwerkt tot en met 1 februari 1998. De wijziging van artikel 31 Wet
OB 1968 geschiedde pas bij een Nota van Wijziging (Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 6).
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wordt opgemerkt dat in afwijking van het burgerlijk recht voor de omzetbelasting onder
"goederen" wordt verstaan alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Voor
onroerende goederen wordt echter aansluiting gezocht bij het burgerlijk recht door een
onderscheid te maken tussen onroerende zaken en de rechten waazaan onroerende zaken zijn
onderworpen. Vermogensrechten zijn voor de omzetbelasting geen goederen. De overdracht
hiervan is geen levering maar een dienst. Indien een onderneming wordt overgedragen, dan
vormt de overdracht van inventaris dus een levering en de overdracht van vorderingen op
schuldenazen een dienst. In artikel 31 Wet OB 1968 is echter bij fictie bepaald dat bij
overdracht van een onderneming geen leveringen of diensten plaatsvinden. Vóór 1979 konden
partijen zelf bepalen of artikel 31 Wet OB 1968 van toepassing was. Een van de voorwaarden
in artikel 8 Uitvoeringbeschikking omzetbelasting 1968 was dat partijen om toepassing
moesten verzoeken. In wezen was artikel 31 Wet OB 1968 een faciliteit. Vanaf 1 januari 1979
is zo'n verzoek niet meer nodig en werkt de vrijstelling automatisch als aan de wettelijke
voorwaarden is voldaan. l z 1
Sedert de wetswijziging per 25 juni 1998 komt de wettekst vrijwel woordelijk overeen met de
corresponderende Richtlijnbepaling. De huidige wettekst kent vier markante aspecten.
Achtereenvolgens worden behandeld de algemeenheid van goedereq de fictie van geen
levering~dienst, het in de plaats treden van de overdrager en het voortzettingsvereiste.
3.4.2.2
Algemeenheid van goederen
De Hoge Raad stelde vóór de wetswijziging van juni 1998 het begrip "onderneming of een
deel daarvan" in artike131 Wet OB 1968 gelijk met het begrip "het geheel ofeen gedeelte van
een algemeenheid der gcederen" van artikel 5, achtste lid, Zesde Richtlijn. 122 Bij de
parlementaire behandeling van de wetswijziging werd aangegeven dat de jurisprudentie van
de Hoge Raad over het begrip "algemeenheid van goederen" richtinggevend blijft.123 Voor de
goede orde zij erop gewezen dat artike131 Wet OB 1968 mede zag en ziet op de overdracht of
overgang van een zelfstandig deel van een onderneming. Dat gedeelte moet dan wel als een
geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen kunnen worden aangemerkt.
Een onderneming in de zin van artikel 7, tweede lid, Wet OB 1968 (exploitatie van een
vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen) is geen algemeenheid van
goederer~ aldus Hoge Raad 25 april 2003, BNB 2003~216, V-N 2003~23.25. Dit brengt met
zich dat degene die een zaak exploiteert geen gebruik kan maken van artikel 31 Wet OB
1968.124 Wel heeft de Hoge Raad in 1999 overwogen dat woningen die verbonden zijn aan
een complex dat door een en dezelfde verhuurder bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, dienen te
worden aangemerkt als een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen. ~ 25 Overdracht van
12~ Dit is gerealiseerd door wijziging van artikel 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, Stcrt. 1978,
253.
i22 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 4 februazi 1987, BNB 19871147, V-N 1987, blz. 680,
pt. 44; Hoge Raad 2
december 1987, BNB 1988~34, V-N 1988, blz. 188, pt. 45; Hoge Raad 30 november 1988, BNB 1989~19', V-N
1989, blz. 347, pt. 23; Hoge Raad 28 november 1990, BNB 1992~216, V-N 1991, blz. 64, pt. 26; Hoge Raad 5
december 1990, BNB 1991126, V-N 1991, blz. 157, pt. 31; Hoge Raad 9 september 1992, BNB 1992~337, V-N
1992, blz. 2866, pt. 18, en Hoge Raad 14 april 1999, BNB 19991373', V-N 1999~21.25.
i23 Kamerstukken II
1997-1998, 25 709, nr. 8, blz. 5.
iz4
De vraag is of na de uitspraak inzake Zita Modes Sàrl (HvJEG 27 november 2003, zaak G497~01, V-N
2003~61.18) dit nog wel staande kan worden gehouden. Daaruit blijkt dat de status van de ondernemer niet
relevant is voor de vraag rondom de algemeenheid van goederen. In dezelfde zin G.J. van Norden,
`Algemeenheid van goederen in de BTW weer op de agenda', WFR 2004~6603, blz. 1829. Anders Hof Arnhem 3
mei 2004, V-N 2004144.16, en M.M.W.D. Merkx, `Modewereld nu ook verantwoordelijk voor de trend in de
BTW', MBB 200512, blz. 65-66.
izs
Hoge Raad 1 september 1999, BNB 1999I440', V-N 1999142.11.
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die woningen kan derhalve leiden tot toepassing van artikel 31 Wet OB 1968.126
Het uitsluitend overdragen van lopende contracten of van één onroerende zaak zal niet zo snel
een algemeenheid van goederen opleveren. 127 Dit sluit aan bij de urisprudentie van de
Tariefcommissie. De enkele overdracht van een drankvergunning, ~28 van een recht op
levering, ~ 29 van een concessie, ~ 30 van uit een handelsmerk voortvloeiende rechten en
verplichtingen,13 ~ van een melkcontingent, ~ 32 van een bouwplan133 of van octrooien~ 34 is niet
de overdracht van een onderneming. In een geval waarin de kantoorinventaris, inclusief
cliëntenadministratie, i~r en verkoopadministratie, computers en overige hardware en
software werd overgenomen, werd niet geoordeeld tot een algemeenheid van goederen.13s
Hier zij wel aangetekend dat de inventaris was gekocht van een intermediair, die het weer had
gekocht van twee failliete vennootschappen. De uiteindelijke koper had wel drie werknemers
van die twee vennootschappen overgenomen, maar had zelf geen overeenkomst met de
failliete vennootschappen gesloten inzake de overdracht van de onderneming, noch een
vergoeding (bijvoorbeeld voor goodwill) aan hen betaald, noch andere goederen en~of uit de
exploitatie van het bedrijf voortvloeiende rechten en verplichtingen uit lopende contracten
verkregen.
Met deze uitspraken wordt wel aangegeven dat het in de praktijk voor een aantal gevallen niet
gemakkelijk vast te stellen is of er sprake is van een algemeenheid van goederen Bij de
overdracht van een materiële onderneming waarop dit onderzoek ziet, zal bijna altijd sprake
zijn van een algemeenheid van goederen. In zoverre zal dit aspect in de insolventiepraktijk
geen problemen opleveren.
3.4.2.3
Niet levering~dienstfictie
Vóór de wetswijziging in juni 1998 bepaalde artikel 31 Wet OB 1968 dat er geen belasting
werd geheven. Dit artikel kwam overeen met artikel 30 Wet OB 1954, volgens hetwelk de
leveringen en diensten van omzetbelasting waren vrijgesteld. De wijziging van "vrijstelling"
in "geen heffmg van belasting" ligt in het gegeven dat de omzetbelasting drukkende op
goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van vrijgestelde prestaties, niet aftrekbaar is
(zie artikel 15, tweede lid, Wet OB 1968). De huidige redactie van artikel 31 Wet OB 1968
bepaalt dat er geacht wordt geen levering of dienst plaats te vinden en daarmee sluit het aan
bij de bewoordingen van artikel 5, achtste lid, en artikel 6, vijfde lid, Zesde Richtlijn. Ook
onder deze redactie is aftrek van voorbelasting mogelijk, zo blijkt uit het arrest Abbey
Nationa1136 (zie ~ 3.4.6).
3.4.2.4
In de plaats treden van de overdrager
Artikel 31 Wet OB 1968 bepaalt dat degene op wie de algemeenheid van goederen overgaat
i26 In
Hoge Raad 28 april 1999, BNB 1999~350', Y-N 1999~24.24, waarin sprake was van levering van de
erfpacht met betrekking tot een complex woningen van een woningbouwvereniging, werd eveneens geoordeeld
tot toepassing van artikel 31 Wet OB 1968. Een soortgelijke zaak met dezelfde beslissing is te vinden in Hoge
Raad 29 november 2000, BNB 2001I51', V-N 2000I54.25.
127 Zie Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 8, blz. 5.
128 Tariefcommissie 15 maart 1954, BNB 1954I199, Tariefcommissie 23 juni 1958, BNB 1958I302.
129 Tariefcommissie 20 april 1959, BNB 1959~311.
i3o
Tariefcommissie 29 september 1959, BNB 1960I12.
13~ Tariefcommissie 12 november 1962, BNB 1963~48.
i32
Tariefcommissie 29 juni 1964, BNB 19641279.
i33
Tariefcommissie 13 juli 1965, BNB 1965I256.
i3a
Tariefcommissie 14 juni 1966, BNB 1966I257.
i3s Hoge Raad 11
november 2005, BNB 2006137', V-N 2005~55.18.
136 HvJEG 22 februari 2001, zaak C-408198 (Abbey National), V-N 2001~15.26.
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wordt geacht in de plaats te treden van de overdrager, tenzij bij ministeriële regeling anders is
bepaald. Artikel 8 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 bepaalt dat de
indeplaatstreding niet aan de orde is in een bepaald aantal gevallen. Het gaat dan om het
afzien van de globalisatieregeling, de regeling voor de negatieve tijdvakwinstmarge en de
regeling voor het jaarsaldo bij de globalisatieregeling. Deze regelingen houden verband met
de margeregeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor
verzamelingen en antiek. Daarmee kan gezegd worden dat de indeplaatstreding slechts in
uitzonderlijke situaties niet geldt.
Bij de indeplaatstreding gaat het erom dat de overnemer voor de berekening van de
omzetbelasting die hij na de overneming verschuldigd is, geacht wordt in de plaats te zijn
getreden van de overdrager. In de insolventiepraktijk zal deze regel in het bijzonder van
belang zijn als het gaat om de herzieningstermijn bij roerende of onroerende zaken. De
overnemer moet die termijn afmaken. De insolvente ondernemerloverdrager voorkomt
daarmee een schuld in verband met herziening. In dit verband dient men zich er wel
rekenschap van te geven dat het gaat om omzetbelasting waarvan de verschuldigdheid is
ontstaan ná de ovemame. Het is dus niet zo dat de insolvente ondernemer zich bij overdracht
van een onderneming kan bevrijden van oude omzetbelastingschulden. De parlementaire
geschiedenis is hierin duidelijk:
"De passage in het nieuwe artikel van de Wet op de omzetbelasting 1968, dat `degene op wie
de goederen overgaan geacht wordt in de plaats van de overdrager te zijn getreden' komt
overeen met de huidige tekst van art. 8, lid 1, van de Jitvoeringsbeschikking omzetbelasting
1968. Voor de toepassing van deze bepaling moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
omzetbelasting die verschuldigd is geworden vóór en na de datum van de overgang van de
algemeenheid van goederen. De belasting die verschuldigd is geworden vóór de datum van
overgang kan alleen worden nageheven van de overdrager; de belasting die verschuldigd is
geworden na de datum van overgang kan alleen van de ~ ~opvolger~ ~ worden nageheven.
Het Gerechtshof te Den Haag heeft dit standpunt bevestigd in de uitspraak van 12 maart
137
1980, nr. 68~1978, BNB 1981~204. "
De regel van de indeplaatstreding is ook relevant voor artikel 29 Wet OB 1968. Indien bij de
overdracht van de onderneming ook de vorderingen en schulden zijn overgedragen, dan is het
de overnemer die wordt geconfronteerd met de teruggaaf of correctie vooraftrek verband
houdende met die vorderingen en schulden. Hierbij teken ik meteen aan dat schulden veelal
niet worden overgenomen bij een activatransactie, maar voor de volledigheid ga ik daar wel
op in. Wanneer de overnemer een schuld overneemt138 en deze niet wordt betaald, dan zijn er
twee mogelijkheden. Indien de schuld vanwege de correctie vooraftrek ex artikel 29, tweede
lid, Wet OB 1968 al was ontstaan vóór de overdracht, dan is de overdrager de
belastingschuldige (zie voorgaande passage uit de parlementaire geschiedenis). Indien de
schuld vanwege de correctie vooraftrek is ontstaan ná de overdracht, dan is de overnemer de
belastingschuldige, zulks in verband met de indeplaatstreding. Wanneer de overnemer een
vordering overneemt, dan is er civiekechtelijk sprake van cessie. De gevolgen ter zake van
cessie voor de teruggaaf van omzetbelasting ex artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 kwamen
aan bod in ~ 3.2.4.5. Crrosso modo kwam het erop neer dat het recht op teruggaaf bij de
overdrager blijft. De vraag rijst of de indeplaatstreding bij artikel 31 Wet OB 1968 eveneens
tot dat resultaat leidt. In de wetenschappelijke literatuur is hieraan geen aandacht geschonken.
Gezien de betekenis van de indeplaatstreding kan het echter niet anders zijn dan dat de
137 Handelingen Il, Bijvoegsel, 7 april 1998, 70-5274.
138 Dit kan overigens in verband met de artikelen 6:155-159 BW niet buiten de schuldeiser om. In casu wordt
aangenomen dat aan deze bepalingen is voldaan.
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overnemer het recht op teruggaaf toekomt. Dit zou alleen anders zijn in het geval dat het recht
op teruggaaf al was ontstaan vóór de overname. Elseviers BTW Almanak 2006 neemt
eveneens het standpunt in dat de overnemer het recht op teruggaaf toekomt. ~ 39
3.4.2.5
Voortzetten van de onderneming
Met ingang van 25 juni 1998 wordt in artikel 31 Wet OB 1968 niet meer de voorwaarde
gesteld dat de onderneming wordt voortgezet. Het ging er dan om dat de betreffende
onderneming op dezelfde wijze werd voortgezet. Onder het oude recht is bijvoorbeeld een
uitspraak gewezen van een caféhouder die zijn bedrijf aan een andere ondernemer overdroeg,
waarbij de overnemende partij in het café een kantinebedrijf voor zijn personeel ging
uitoefenen. De Ta riefcommissie oordeelde dat van een overdracht van een onderneming geen
sprake was.~ao Deze beperking geldt volgens aztikel 31 Wet OB 1968 niet meer sinds 25 juni
1998. ~ a~ Het vervallen van het voortzettingsvereiste is een d'uect gevolg van de wens om ook
voor een juridische splitsing artikel 31 Wet OB 1968 van toepassing te kunnen laten zijn. la2
Bij splitsing van rechtspersonen behoeft een afgesplitst deel namelijk geen voortzetting van
(een deel van) de onderneming in te houden. Het vervallen van het voortzettingsvereiste
maakt het mogelijk om voor dit geval artikel 31 Wet OB 1968 van tcepassing te laten zijn. la3
Op 27 november 2003 heeft het HvJEG een arrest gewezen, waanut blijkt dat artikel 31 Wet
OB 1968 niet strookt met artikel 5, achtste lid, Zesde Richtlijn. laa Het niet-leveringsbeginsel
geldt voor elke overdracht van een handelszaak of van een autonoom gedeelte van een
onderneming met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een
onderneming of een bedrij fsonderdeel vormen waarmee een autonome economische activiteit
kan worden uitgeoefend. Bij een dergelijke overdracht moet de verkrijger evenwel de
bedoeling hebben om de aldus overgedragen handelszaak of bedrijfsonderdeel te exploiteren,
en niet om de betrokken activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend
geval de voorraden te verkopen. Het is dus voldoende dat de overnemer de bedoeling had
voort te zetten; of dat daadwerkelijk is gebeurd is niet relevant. Met Van Norden ben ik van
mening dat die bedoeling aanwezig moet zijn ten tijde van de overdracht, dus ten tijde van het
plaatsvinden van het belastbaze feit.las Ook niet vereist is dat de aazd van de economische
activiteit dezelfde blijft. Derhalve kan men zeggen dat het voortzettings~ereiste toch geldt
voor toepassing van artikel 31 Wet OB 1968, doordat het Hof van Justitie een
exploitatiebedoeling verlangt.laó

139
Zie blz. 394, punt d, Elsevier BTW Almanak 2006.
iao
Tariefcommissie 27 april 1970, BNB 1970~180.
ial
Overigens vroeg H.W.M. van Kesteren zich in de a~ntekening onder Hoge Raad 26 april 2000, FED
2000~285 (-BNB 2000I245), af of het laten vervallen van het voortzettingsvereiste in de Wet OB 1968 wel
strookt met artikel 5, achtste lid, Zesde Richtlijn.
142 Zie Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 5, blz. 15 (betreft de vraag van de leden van de VVD-fractie over
juridische splitsing en het voortzettingvereiste), alsmede Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 6(Nota van
wijziging, waarin de voortzettingseis in artike131 Wet OB 1968 werd geschrapt).
ia3
Zie de toelichting bij de wijziging van artikel 31 Wet OB 1968 (Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 6,
blz. 6).
iaa HvJEG
27 november 2003, zaak C-497~01 (Zita Modes Sàrl), V-N 2003~61.18.
ias G.J.
van Norden, `Algemeenheid van goederen in de BW weer op de agenda', WFR 2004~6603, blz. 1828.
iab
Zie J.J.P. Swinkels in zijn aantekening onder het arrest Zita Modes Sàrl in FED 2004I240. Daarentegen
vraagt M.M.W.D. Merkx, `Modewereld nu ook verantwoordelijk voor de trend in de BTW', MBB 200512, blz.
67, zich af of het vereiste van exploitatiebedoelingen wel ziet op dezelfde gevallen als het oude
voortzettingsvereiste. Het HvJEG noemt namelijk alleen vereffening (dus bij doorverkoop is er geen beletsel
voor het HvJEG), terwijl onder het oude voortzettingsvereiste ook doorverkoop geen toepassing van artikel 31
Wet OB 1968 opleverde.
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Bij een doorstart van een onderneming waarop dit onderzoek ziet, zal men geen beperkingen
als gevolg van dit arrest ondervinden. De onderneming wordt immers voortgezet.
3.4.3
Juridische splitsing
Vanwege de rechtsfiguur van juridische splitsing werd per 24 juni 1998 artikel 31 Wet OB
1968 gewijzigd.la~ Voorzover er sprake is van een juridische splitsing werkt het nieuwe
artikel 31 Wet OB 1968 terug tot 1 febniari 1998.148 Juist om onzekerheden te voorkomen
rond de vraag of aztikel 31 Wet OB 1968 kon worden toegepast bij de juridische fusie en
juridische splitsing, is genoemd wetsartikel gewijzigd.la9 Wanneer er sprake is van overgang
van een algemeenheid van goederer~ dan kan artikel 31 Wet OB 1968 toepassing vinden. In
andere gevallen zal omzetbelasting verschuldigd zijn. In wezen rcept de rechtsfiguur van
juridische splitsing dan ook geen specifieke vragen over de omzetbelasting op. De vraag of er
omzetbelasting is verschuldigd bij juridische splitsing wordt de facto bepaald door artikel 31
Wet OB 1968.
Omzetbelasting toch in rekening gebracht
3.4.4
De vrijstelling van artikel 31 Wet OB 1968 werkt automatisch en dat kan in de praktijk een
nadeel zijn, omdat niet in alle gevallen duidelijk is of er sprake is van een algemeenheid van
goederen Er kan dus sprake zijn van een belemmering in een concreet geval. Juist in de
insolventiepraktijk is vaak snel handelen geboden en overleg met de fiscus is niet altijd
mogelijk. Hier komt nog bij dat het gaat om een kwalificatie van de feiten die desnoods
uiteindelijk aan de fiscale rechter moet worden overgelaten. De fiscus zal de voorkeur hebben
voor een artikel 31-transactie, waazdoor belastingambtenazen toch een natuurlijke neiging
hebben om de transactie in de sleutel van artike131 Wet OB 1968 te zetten.
Duidelijk is wel dat de kazis op foutieve toepassing van artikel 31 Wet OB niet uit te sluiten
is. Mocht de verkoper om welke reden dan ook omzetbelasting op de factuur vermelden, dan
is de belasting verschuldigd op grond van artikel 37 Wet OB 1968. Iemand die namelijk op
een factuur omzetbelasting vermeldt die niet is verschuldigd op basis van de Wet OB 1968,
met uitzondering dan van artikel 37, wordt door het enkele feit van de vermelding deze
omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip waazop hij de factuur uitreikt. Omzetbelasting
verschuldigd op grond van artikel 37 Wet OB 1968 is niet aan te merken als een belasting
welke op de voet van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968 in aftrek kan worden
gebracht. Blijkens dit artikelonderdeel moet het gaan om omzetbelasting "welke in het tijdvak
van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte
leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze
opgemaakte factuur". In artikel 35, eerste lid, Wet OB 1968 worden de voorschriften voor een
factuur gegeven. In onderdeel j is aangegeven dat op de factuur het bedrag van de belasting
dat ter zake van de levering of de dienst wettelijk verschuldigd is, moet worden vermeld. De
tweede volzin van dat onderdeel voegt daaraan toe dat vermelding van een ander bedrag aan
belasting niet is toegestaan. Bij een artikel 31-transactie is er geen omzetbelasting
verschuldigd. Indien er op een factuur een bedrag aan omzetbelasting is vermeld, terwijl er
geen omzetbelasting is verschuldigd, dan is de factuur derhalve niet op de wettelijk
voorgeschreven wij~ opgemaakt. Indien ten onrechte omzetbelasting in rekening wordt
gebracht, dan moet de leverancier omzetbelasting voldoen (op grond van artikel 37 Wet OB
1968 is hij de gefactureerde omzetbelasting verschuldigd) en de afnemer heeft geen aflrek van
~a~ Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350.
~ag Artikel VII, tweede lid, Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350.
149 De Staatssecretaris wilde een goede aansluiting bij de Zesde Richtlijn. Zie Kamerstukken !! 1997-1998, 25
709, nr. 5(Nota naar aanleiding van het verslag), blz. 15.
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die omz,etbelasting. ~SO Dit zou resulteren in een voordeel voor de fiscus. Dit resultaat is niet
geaccepteerd door HvJEG 19 september 2000, BNB 2002~267, V-N 2000~47.16. ~ 5~ De
opsteller van de factuur moet dan de gelegenheid krijgen de ten onrechte gefactureerde
omzetbelasting te corrigeren. Dit heeft geleid tot een Besluit van de Staatssecretaris waarin de
gedragslijn voor de Belastingdienst is vervat hoe te handelen wanneer ten onrechte op een
factuur omzetbelasting is vermeld.152 De vraag is overigens of het Besluit wel een juiste
uitvoering van genoemd arrest is, omdat in het arrest is bepaald dat de Lidstaten ter zake een
procedure kunnen vaststellen, met dien verstande dat deze herziening niet van de
discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de belastingadministratie mag afhangen. Dat
laatste is met een Besluit nu juist wel het geval, omdat men zich bij een geschil met de
inspecteur over de toepassing van het Besluit niet tot een rechter kan wenden. l s3 Dit zou dan
een belemmering voor de insolventiepraktijk opleveren.
De systematiek van het Besluit valt eigenlijk uiteen in twee gedeelten, namelijk gevallen
waarin herziening mogelijk is en gevallen waarin herziening niet mogelijk is.
1. Herziening mogelijk
Eerst wordt bekeken of de ten onrechte gefactureerde omzetbelasting kan worden herzien. Dit
kan wanneer het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig is
uitgeschakeld. De gcede of kwade trouw bij de opsteller van de factuur speelt in dat verband
geen rol. Na de herziening kan de opsteller van de factuur de omzetbelasting, mits uiteraard
op aangifte voldaan (deze voorwaarde kan een rol spelen bij insolventie), op verzoek
terugkrijgen. Er moeten dan wel gedragslijnen in acht worden genomen. Die vindt men in
punt 3.2 van het Besluit. Er worden voorwaarden gesteld met betrekking tot (1) de correctie
van de factuur, (2) het uitschakelen van het gevaar van verlies van belastinginkomsten, (3) de
terugbetaling van de omzetbelasting door de opsteller van de factuur aan de ontvanger van de
factuur en (4) de termijn van herziening. De belangrijkste voorwaarde is de tweede
voorwaarde die erop neerkomt dat de ontvanger van de factuur geen gebruik kan maken van
het aftrekrecht, dan wel dat deze ontvanger de ten onrechte c.q. teveel gefactureerde
omzetbelasting op aangifte heeft voldaan. Indien de omzetbelasting reeds is voldaan, dan
heeft de fiscus het geld binnen en kan er geen sprake zijn van verlies van belastinginkomsten.
2. Geen herziening mogelijk
Dit kan spelen bij gevallen van insolvent ie, omdat de omzetbelasting dan door de opsteller
van de factuur niet zal zijn voldaan (dat is een voorwaarde voor de herziening). In onderdeel
4.1 wordt aangegeven dat de inspecteur zich dan eerst wendt tot de leverancier. Dit wordt
anders in het geval waarin naheffing bij de leverancier geen effect sorteert. De Staatssecretaris
zal hiermee bedoelen dat de fiscus het geld via de leverancier niet binnenkrijgt. De fiscus kan
zich dan wenden tot de afnemer. De aftrek bij de afnemer blijft alleen in stand indien hij grofweg gezegd - de nodige zorgvuldigheid heeft betracht. In onderdeel 4.2 wordt die
zorgvuldigheid nader uitgewerkt. Voor artikel 31-gevallen wordt expliciet aangegeven dat al
bij de afnemer van onzorgvuldigheid kan worden gesproken, indien ten ~nzien van de
toepasselijkheid van artikel 31 Wet OB 1968 geen enkele twijfel behoefde te bestaan.
~so

Indien bij de afnemer reeds aftrek van omzetbelasting heeft plaatsgevonden, dan kan met een
naheffingsaanslag de reeds afgetrokken omzetbelasting worden nageheven.
~s~ HvJEG 19 september 2000, zaak C-454198 (Schmeink 8c Cofreth~Nlanfred Strobel), V-N 2000147.16.
is2 Besluit
staatssecretaris van Financiën van 28 april 2003, nr. DGB2003I2121M, V-N 2003~25.15. Daarmee is
de Resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, Y-N 1986, blz. 1125, pt. 21, vervallen.
is3
Zie de V-N-aantekening bij het Besluit alsmede M.E. van Hilten in haar annotatie bij het arrest in BNB
2003~167 (haar annotatie staat onder BNB 2003~168).
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Evenzeer is de afnemer dat verwijt te maken, indien hem weliswaar de toepasselijkheid van
dit artikel niet duidelijk voor ogen behoefde te staan, doch er zodanige signalen aanwezig
waren dat hij ten onrechte heeft nagelaten zich hierover, bijvoorbeeld door de fiscus, te laten
informeren.
Naar mijn oordeel maakt dit Besluit een evenwichtige indruk en hoeft het in de
insolventiepraktijk niet tot belemmeringen ~ leiden. Indien de overdragende partij de door
hem in rekening gebrachte en ontvangen omzetbelasting bij een artikel 31-transactie niet kan
voldoen aan de fiscus, dan kan de overnemende partij de omzetbelasting toch in vooraftrek
nemen, indien er over de toepasselijkheid van artikel 31 Wet OB 1968 enige twijfel kon
bestaan. De overnemende partij heeft dan zorgvuldig gehandeld. Op het punt van de
zorgvuldigheid is het Besluit van 2003 gelijk aan de Resolutie uit 1986. In Hoge Raad 6
november 1991, BNB 1992~10, V-N 1991, blz. 3390, pt. 18, was onvoldoende dat de afnemer
niet op de hoogte was van artikel 31 Wet OB 1968 en dat hij vertrouwde op de verkeerde
mededelingen die hem waren gedaan door de curatoren van de gefailleerde vennootschap en
door de bank, die fiduciair eigenaar was van een deel van het verkochte.lsa
3.4.5
Omzetbelasting niet in rekening gebracht
In de praktijk gaat men er wel eens van uit dat artikel 31 Wet OB 1968 toepassing vindt,
terwijl dit wetsartikel in dat concrete geval juist niet aan de orde was. Dan hebben we de
situatie dat de activa zijn verkocht zonder omzetbelasting, terwijl dat wel had gemoeten. De
inspecteur kan dan een naheffmgsaanslag omzetbelasting ex artikel 20 AWR aan de verkoper
opleggen. De verkopende partij wordt dan geconfronteerd met een belastingschuld, terwijl hij
van de koper geen omzetbelasting heeft ontvangen.
Men ziet dat de praktijk dit eenvoudig oplost door een clausule in de overeenkomst tot koop
en levering op te nemen. Deze clausule houdt in dat partijen ervan uitgaan dat artikel 31 Wet
OB 1968 toepassing vindt en indien alsnog omzetbelasting verschuldigd zou zijn, dan
verplicht de koper zich onverwijld na uitreiking door de verkoper aan koper van een factuur
over te gaan tot betaling aan de verkoper van de verschuldigde omzetbelasting.lss Hier zijn
geen belemmeringen te constateren.
3.4.6
Aftrekrecht omzetbelasting over kosten
Bij een overdracht van een onderneming kunnen kosten worden gemaakt. Vraag is dan of de
omzetbelasting daarover voor aftrek in aanmerking komt. Volgens het HvJEG 22 februari
2001 in de zaak Abbey National maken de uitgaven van de overdrager bij de overdracht van
het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen deel uit van de algemene
kosten van deze belastingplichtige.lsó Zij houden in beginsel rechtstreeks en onmiddellijk
verband met de algehele economische activiteit van de belastingplichtige. Indien deze
economische activiteit belaste prestaties omvat, dan bestaat er recht op aftrek. Indien de
economische activiteit vrijgestelde prestaties omvat, dan bestaat er geen recht op aftrek.
Indien de overdrager zowel handelingen verricht waarvoor recht op aftrek bestaat, als
handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat, dan kan enkel het gedeelte van de
omzetbelasting worden afgetrokken dat evenredig is aan het bedrag van eerstbedoelde
isa ~
Hoge Raad 17 februari 1999, BNB 1999117s', V-N 1999I13.31, was ook de onzorgvuldigheid aan de orde,
maar de Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof vanwege een motiveringsgebrek. Aan dit arrest is geen
richtlijn ter zake van onzorgvuldigheid te ontlenen.
iss Zie J.J. Knol, A. van der Schee Bc M. Bouma, Faillissementsgids, Deventer: Kluwer 2002, bijlage s(Activaovereenkomst), artikel 3.
isb
HvJEG 22 februari 2001, zaak C-408198 (Abbey National), Y-N 2001~1s.26.
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handelingen. In dit verband wordt gesproken van de proratamethode.ls7
De vraag is hoe deze proratamethode moet worden toegepast wanneer een gedeelte van de
onderneming wordt verkocht. Artikel 17, vijfde lid, onderdeel a, Zesde Richtlijn geeft de
lidstaten de bevoegdheid een belastingplichtige toe te staan de pro rata te bepalen voor iedere
afzonderlijke sector van zijn bedrijf, althans indien de belastingplichtige voor ieder van deze
sectoren een afzonderlijke boekhouding heeft. Nederland lEeft van deze bevoegdheid geen
gebruik gemaakt. Indien dus het geleverde gedeelte van de onderneming voor 400~0
vrijgestelde prestaties en 600~o belaste prestaties leverde, terwijl deze verhouding binnen de
gehele onderneming respectievelijk 300~o en 700~o is, dan is 700~o van de omzetbelasting
aftrekbaar. ~sg In dit geval levert dit een voordeel op (l00~o meer aftrek), maar in een ander
geval kan het een nadeel opleveren.
3.4.7
Conclusies activatransactie
In de insolventiepraktijk is de activatransactie een veel toegepaste doorstartconstructie. Uit
het voorgaande blijkt dat de toepassing van artikel 31 Wet OB 1968 in theorie helder in
gebruik is. Toepassing in de insolventiepraktijk zal in het merendeel van de gevallen geen
problemen opleveren. Wel is het een gegeven dat bij beantwoording van de vraag of er sprake
is van een overgang van een algemeenheid van goederer~ de beoordeling ~an de feitelijke
omstandigheden een doorslaggevende rol speelt. Indien echter ten onrechte met
omzetbelasting is gefactureerd, dan bestaat er een Besluit van de Staatssecretaris, waarin
mijns inziens een redelijke afweging van belangen is gemaakt.

3.5

Fiscale eenheid OB

3.5.1
Inleiding
OBls9 en~of fiscale eenheid Vpb.
In concernverhoudingen ziet men vaak een fiscale eenheid
Er is sprake van een fiscale eenheid OB wanneer natuurlijke personen en lichamen die binnen
Nederland wonen of gevestigd zijn, dan wel aldaar een vaste inrichting hebben in fmancieel,
organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven zljn dat zij een eenheid
vormen. De belastingplichtige voor de omzetbelasting is de fiscale eenheid OB. Op zich
kunnen de hiervoor besproken doorstartconstructies ook bij een fiscale eenheid OB worden
toegepast. Zo kan een akkoord worden gesloten met een van de vennootschappen van de
fiscale eenheid OB.
De schuldeisers kunnen alleen hun schuldenaar-vennootschap aanspreken en niet de fiscale
eenheid OB, want deze is als zodanig geen drager van rechten en verplichtingen. De fiscale
eenheid OB is een fiscale figuur zonder civiel-juridische status, welke geen (afgescheiden)
vermogen heeft en biedt dus geen verhaalsmogelijkheden. De Ontvanger heeft een iets andere
157 Zie artikel 15, vijfde lid, Wet OB 1968, alsmede de artikelen 11-14 Uitvceringsbeschikking omzetbelasting
1968.
~Sg In Hoge Raad 23 oktober 1991, BNB 1992~44~`, r.o. 5.1.4, is bepaald dat een ondernemer niet het recht heeft
een pro rata te bepalen per - min of ineer zelfstandig - onderdeel van zijn bedrijf, nu de Wet OB 1968 geen
voorziening heeR als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, onderdeel a, Zesde Richtlijn. Zie ook ~N 1992, blz. 143,
t. 27.
~59
Bepaalde regels rondom de fiscale eenheid gelden niet als een van de onderdelen van de fiscale eenheid bij
toepassing van de margeregeling de globalisatie toepast. Bij de globalisatie (artikel 28d Wet OB 1968 en artikel
4c Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968) wordt de omzetbelasting berekend over de gesaldeerde
winstmarge van alle in een aangiftetijdvak ingekochte en verkochte goederen. Deze specifieke regels blijven
buiten beschouwing.
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verhaalspositie dan een normale schuldeiser. Indien de omzetbelasting namelijk niet wordt
betaald, dan zal de inspecteur een naheffingsaanslag omzetbelasting ten name van de fiscale
eenheid OB opleggen. De fiscale eenheid OB is immers belastingplichtige. Maar ook de
Ontvanger kan zich om de hiervoor vermelde reden niet verhalen op de fiscale eenheid OB.
Ingevolge artikel 43, eerste lid, Iw 1990 zijn de participanten van de fiscale eenheid OB
echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting. Derhalve kan de Ontvanger zich
verhalen op het vermogen van een van de vennootschappen voorzover het gaat om
omzetbelasting. Momenteel is er een wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving
aanhangig, waarin voorgesteld wordt de bestuurder van een vennootschap van een fiscale
eenheid OB ook aansprakelijk te laten zijn voor omzet en loonbelasting
(bestuurdersaansprakelijkheid). Wel krijgt de bestuurder een mogelijkheid tot disculpatie
overeenkomstig artikel 36 Iw 1990; een faciliteit die de vennootschappen binnen een fiscale
eenheid niet hebben. De uitbreiding tot een bestuurder wordt grofweg gezegd beperkt tot
gevallen van onbehoorlijk bestuur.1óo Hiermee wordt meteen het belangrijkste onderwerp in
de insolventiepraktijk wat betreft de fiscale eenheid OB aangesneden, namelijk de hoofdelijke
aansprakelijkheid van artikel 43 Iw 1990. Indien er binnen een fiscale eenheid OB een
insolvente vennootschap is, dan kan daar een belastingschuld vanwege de correctie vooraftrek
omzetbelasting ontstaan waarvoor de andere, mogelijke gezonde, vennootschappen kunnen
worden aangesproken. De belangrijkste vraag in de insolventiepraktijk is nu of door
verbreking van de fiscale eenheid OB hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden voorkomen
voor de achterblijvende onderdelen van de fiscale eenheid OB. Ter beantwoording van deze
vraag worden allereerst de voorwaarden en het begin en einde van de fiscale eenheid OB
beschouwd (~ 3.5.2). Daarna komt het criterium dat geldt ten aanzien van de hoofdelijke
aansprakelijkheid aan bod (~ 3.5.3). Vervolgens wordt dan de vraag beantwoord of door
verbreking van de fiscale eenheid OB hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden voorkomen
(~ 3.5.4).
De tweede belangrijke vraag is of een fiscale eenheid OB specifieke implicaties heeft voor de
hiervoor besproken doorstartconstructies. Deze vraag wordt in ~ 3.5.5 beantwoord. In ~ 3.5.6
vindt men de conclusies voor wat betreft de fiscale eenheid OB.
3.5.2

Voorwaarden, aanvang en einde van een fiscale eenheid OB

3.5.2.1
Voorwaarden
De fiscale eenheid is pas per 1 januari 1979 in de wet opgenomen.161 Voordien was de fiscale
eenheid jurisprudentierecht.162 De fiscale eenheid is geregeld in artikel 7, vierde lid, Wet OB
1968. Dit artikellid luidt:
"Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die
op grond van het bepaalde in dit artikel ondernemer zijn en die in Nederland wonen of zijn
gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en
economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden, al dan niet op
verzoek van één of ineer van deze natuurlijke personen of lichamen, bij voor bezwaar vatbare
beschikking van de inspecteur als één ondernemer aangemerkt en wel met ingang van de
ibo Kamerstukken I12005-2006, 30 322, nr. 3. Het gaat om artikel 36b Iw 1990.
~6~ Wet van 28 december 1978, Stb. 1978, 677. Deze wet is een gevolg van de Zesde Richtlijn, die in artikel 1
bepaalde dat de wetgeving van lidstaten zo spoedig mogelijk moest worden aangepast, doch uiterlijk op 1 januari
1978 in werking moest treden. Nederland was dus meer dan een jaar te laat.
i62 Zie bijvoorbeeld Tariefcommissie 5 augustus 1946, B. nr. 8214. In wezen kwam het erop neer dat de
belastingrechter het begrip "ieder" in de definitie van ondernemer ("ieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent",
thans terug te vinden in artikel 7, eerste lid, Wet OB 1968) ruim uitlegde.
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eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inspecteur die beschikking heeft
afgegeven. Bj ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van de
vorming, wijziging en beëindiging van de fiscale eenheid. "
De kern van deze bepaling is dat natuurlijke personen en rechtspersonen ~ 63 die binnen
Nederland wonen of gevestigd zijn een fiscale eenheid vormen wanneer zij in financieel,
organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij in die zin een eenheid
vormen. De onderdelen van een fiscale eenheid moeten wel ondernemer voor de
omzetbelasting zijn. Met name bij concerns speelt de vraag of (sub)holdings ondernemers zijn
voor de omzetbelasting.1óa
In 1989 heeft ons hoogste rechtscollege de verschillende vormen van verwevenheid nog eens
gedefinieerd. ~ 65 Bij de financiële verwevenheid gaat het erom dat de een de ander fmancieel
overheerst. Bij vennootschappen geldt dat ten minste de meerderheid van de aandelen (dus
meer dan SOa~o)166 in elk van de vennootschappen - daaronder begrepen de zeggenschap middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen is.167 Bij de organisatorische verwevenheid gaat
het erom dat de betrokken lichamen onder een gezamenlijke, althans als een eenheid
functionerende leiding staan of de leiding van het ene lichaam feitelijk ondergeschikt is aan
de leiding van het andere lichaam.168 Bij de economische verwevenheid gaat het erom dat de
activiteiten van de vennootschappen in hoofdzaak. strekken tot verwezenlijking van eenzelfde
economisch doel (bijvoorbeeld de bediening van een gemeenschappelijke klantenkring) of dat
de activiteiten van de ene vennootschap in hoofdzaak worden uitgeoefend ten behoeve van de
andere vennootschap.ló9

Het belang van een fiscale eenheid is gelegen in het volgende. Leveringen en diensten tussen
de onderdelen van de fiscale eenheid (interne prestaties) blijven buiten de heffing van de
omzetbelasting. l~o Dit leidt tot een fmancieel voordeel, omdat de omzetbelasting niet behoeft
te worden voorgefmancierd. Voorts kan besparing van omzetbelasting optreden, indien het
ene onderdeel van de fiscale eenheid prestaties vemcht voor het andere onderdeel, terwijl het
laatste onderdeel de omzetbelasting niet in aftrek zou hebben kunnen brengen, indien de
prestaties door een derde waren verricht. Finkensieper noemt het voorbeeld van een
verzekeringsmaatschappij (deze verricht vrijgestelde prestaties), die zijn kostenpost aan niet
aftrekbare voorbelasting kan beperken, indien een fiscale eenheid kan worden gevormd met
ondernemingen die als toeleverancier optreden (bij voorbeeld een computervennootschap).1 ~~
Een ander voordeel is dat kan worden volstaan met één aangifte omzetbelasting. l 72 Dit leidt
i63 Het begrip
lichamen is in artikel2, eerste lid, onderdeel b, AWR gedefinieerd. Het gaat dan om verenigingen
en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en
doelvermogens.
iba
Zie hierover nader M.E. van Hilten 8t H.W.)f~t. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer: Kluwer 2005, blz.
63-66.
ibs
Hoge Raad 22 februari 1989, BNB 1989I112, V-N 1989, blz. 1144, pt. 11.
ibb
Blijkens Hoge Raad 14 februari 2003, BNB 20031i91', V-N 2003~12.17, is 49,99985160~o te weinig.
167 Zie nader over financiële verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aantekening 202 bij artikel 7.
168 Zie nader over organisatorische verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aantekening 203 bij artikel 7.
169 Zie
nader over economische verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aantekening 204 bij artikel 7.
l~o
Dit betekent dat artikel 29 Wet OB 1968 (teruggaaf voor crediteur bij niet-betaling en correctie vooraftrek
omzetbelasting bij debiteur) geen rol speelt. Wel kan dit artikel toepassing vinden ten aanzien van wederzijdse
vorderingen en schulden tussen onderdelen van een fiscale eenheid uit de periode dat nog geen sprake was van
een fiscale eenheid. Zie voor een voorbeeld Hof's-Gravenhage 17 mei 1988, FED 1988~494.
171 J.M.F. Finkensieper, `Fiscale eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting', WFR 1989I5860, blz. 348.
1z De inspecteur kan verzocht worden toch aangifte per onderdeel te mogen doen. Bij intracommunautaire
transacties wordt vaak per onderdeel van de fiscale eenheid zelfstandig aangifte gedaan onder een eigen BTWidentificatienummer. Bij intracommunautaire verwervingen moet het nummer worden opgegeven aan de
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tot vermindering van administratieve verplichtingen, alhoewel de aangifte wel complexer zal
zijn. Een belangrijk nadeel van de fiscale eenheid is de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Op 1 januari 2003 is het aantal fiscale eenheden toegenomen. Dit komt door de gevolgen van
het arrest van de Hoge Raad van 26 april 2002, BNB2002~275~`, V-N 2002~23.21. De Ibge
Raad besliste - grofweg gezegd - dat de directeur van een vennootschap die meer dan de helft
van de aandelen bezit en diensten verricht tegen vergoeding ten behoeve van deze BV, een
ondernemer in de zin van de Wet OB 1968 is. De DGA en zijn vennootschap zullen vaak aan
de voorwaarden voor de vorming van een fiscale eenheid voldoen (echte fiscale eenheid).173
Degenen die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen op grond van een Besluit van de
Staatssecretaris een fictieve fiscale eenheid vormen. ~ 74 Alleen de echte fiscale eenheid kan te
maken krijgen met de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 43 Iw 1990.175 In dit verband
zij opgemerkt dat het arrest van de Hoge Raad 21 juni 1996, NJ 1997, 376 (Notenbomerarrest), toepassing mist. Daarin werd bepaald dat bij een fiscale eenheid OB de
bestuurdersaansprakelijkheid niet geldt voor de schuld van een fiscale eenheid. De fiscus kan
dus geen beroep doen op de bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 36 Iw 1990 in het geval
de onderdelen van de fiscale eenheid OB geen of onvoldcende verhaal bieden. De
belangrijkste overwegingen waren daarbij dat de fiscale eenheid OB geen
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam is en het gegeven dat artike136, zevende lid, Iw 1990
bepaalt dat de bestuurders van lichamen in de zin van artikel 36 Iw 1990 uitsluitend
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden die het lichaam als inhoudingsplichtige of
als ondernemer verschuldigd is. Dit laat onverlet dat een bestuurder op grond van
onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW kan worden aangesproken. Er is schaarse
jurisprudentie voorhanden waarin de Ontvanger met succes zijn gevorderde schadevergoeding
jegens een bestuurder op basis van onrechtmatige daad toegewezen zag. l 76 Momenteel is er
wel een wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving aanhangig, waarin wordt
voorgesteld de bestuurder van een vennootschap van een fiscale eenheid OB ook
aansprakelijk te laten zijn voor omzet- en loonbelasting. t~~
De fiscale eenheid OB heeft alleen gevolgen voor de omzetbelasting en niet voor de
vennootschapsbelasting. Omgekeerd heeft een fiscale eenheid Vpb geen gevolgen voor de
omzetbelasting. Terwijl de fiscale eenheid voor het civiele recht noirexistent is, heeft de
fiscale eenheid als fiscaalrechtelijk rechtssubject eigen rechten en verplichtingen jegens de
fiscus. l~g In de invorderingssfeer heeft dit al tot de nodige problemen geleid. Zo kan het

leverancier, anders moet deze leverancier buitenlandse omzetbelasting berekenen. Ook bij intracommunautaire
transacties blijkt het echter mogelijk één aangifte te doen. De Staatssecretaris bevestigde dat het voor een fiscale
eenheid mogelijk zou blijven om onderdelen van de fiscale eenheid alfstandig aangifte te laten doen onder een
eigen BTW-identificatienummer (zie Kamerstukken II 1992-1993, 22 712, nr. 6, blz. 17-18). In de praktijk
ebeurt dat laatste feitelijk ook.
~73 Voor een voorbeeld zie Hof Arnhem 16 januari 2006, V-N 2006~33.19. Daarin was discussie over de vraag of
er sprake was van economische verwevenheid tussen de BV en de directeur-grootaandeelhouder.
"a Besluit staatssecretaris van Financiën van 24 juli 2002, nr. DGB200213677, V-N 2002~36.28. Zie voorts het
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 17 oktober 2002, nr. DGB2002I5754M, V-N 2002~52.24.
15 Zie vraag Sf van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 17 oktober 2002, nr.
DGB2002I5754M, V-N 2002~52.24.
16 Rechtbank Breda 29 juli 1997, V-N 1997, blz. 2999, pt. 22, en in hoger beroep Hof 's-Hertogenbosch 23
november 1999, Infobulledn 2000~357 (niet in V-N gepubliceerd). Zie tevens Hof Arnhem 7 juni 2005, V-N
2005I34.25.
~" Zie ~ 3.5.1.
178 Dit is nog eens bevestigd in Hoge Raad 14 februari 2003, v-N 2003I17.21, r.o., 3.4.A.
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vermogen van een fiscale eenheid niet worden uitgewonnen, want de fiscale eenheid is voor
het civiele recht immers non-existent. ~ 79
3.5.2.2
Aanvang fiscale eenheid OB
In de wetgeving is per 1 januari 1989 opgenomen dat bij een fiscale eenheid OB een
beschikking van de inspecteur nodig is. De fiscale eenheid bestaat dan met ingang van de
eerste dag van de maand volgend op die waarin de inspecteur de beschikki.ng afgegeven
heeft.lgo Het vereiste van de beschikking werd per 1 januari 1989 ingevoerd, omdat vanaf die
datum ook de hoofdelijke aansprakelijkheid is ingevoerd. 181 In verband met de
rechtszekerheid voor belastingplichtigen en derden werd het wenselijk geacht om de
totstandkoming van de fiscale eenheid in een beschikking vast te leggen. ~ 82 De Hoge Raad 22
april 2005, BNB 2005I230, V-N 2005~22.20, heeft echter bepaald dat belastingplichtigen die
daar belang bij hebben, de inspecteur kunnen verzoeken de ingangsdatum van dv fiscale
eenheid OB te bepalen op het tijdstip vanaf welk zij feitelijk in financieel, organisatorisch en
economisch opzicht nauw met elkaar verbonden zijn. De Staatssecretaris heeft bij Besluit 1
november 2005, V-N 2005I55.20, bepaald dat de hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 43
Inv. begint te gelden vanaf het tijdstip waarop de onderdelen bij beschikking als een fiscale
eenheid OB worden aangemerkt. De hoofdelijke aansprakelijkheid kan dus al beginnen te
lopen voordat de beschikking feitelijk is afgegeven (eerdere ingangsdatum). Hierbij zij wel
aangetekend dat de Staatssecretaris heeft gezegd dat de fiscale eenheid OB een aanvang
neemt op het tijdstip dat belastingplichtigen dit wensen en indien de inspecteur het initiatief
neemt tot de beschikking, er dan afstemming over de ingangsdatum zal moeten zijn. Het
laatste wapenfeit is dat de Hoge Raad 27 januari 2006, v N 2006~8.16, heeft bepaald, dat zelfs
als een naheffmgsaanslag is opgelegd, de belastingplichtigen zich erop kunnen beroepen dat
zij een fiscale eenheid OB vormen. Dat er geen beschikking is afgegeven, is niet relevant. Uit
Hoge Raad 9 juni 2006, V-N 2006134.22, blijkt zelfs dat belastingplichtigen zich in een
naheffmgsprocedure op een fiscale eenheid OB kunnen beroepen als eerder een negatieve
beschikking is afgegeven. Ik zou uit deze jurisprudentie en haar gevolgen willen concluderen
dat de beschikkingseis een criterium is waarop de belastingplichtigen wel of niet, naar gelang
hun belang, een beroep kunnen doen. De hoofdelijke aansprakelijkheid speelt pas een rol
indien een beschikking is afgegeven. Deze oplossing lijkt mij aanvaardbaar, nu men niet het
gevaar loopt dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid zonder dat men zich hiervan
bewust is.
3.5.2.3
Einde fiscale eenheid OB
Indien niet langer aan de in artikel 7, vierde lid, Wet OB 1968 genoemde
vereisten van een fiscale eenheid wordt voldaan, dan is de fiscale eenheid OB van rechtswege
verbroken. ~ 83 Het einde van een fiscale eenheid OB wordt niet gelardeerd met een
~~9 Voor andere civiele `pijnpunten' zie Vakstudie Invorderingswet 1990, aantekening 16a bij artikel 43, alsmede
de conclusie van A-G Van Dorst bij Hoge Raad 29 juni 1999, NJ 1999, 719.
~SO Aan deze in artikel 7, vierde lid, Wet OB 1968 neergelegde ingangsdatum wordt door de Hoge Raad strikt de
hand gehouden. Zo werd een beschikking van 4 november 1997, waarin met ingang van 1 juli 1997 een fiscale
eenheid werd aangemerkt, vernietigd. Zie Hoge Raad 15 september 1999, BNB 1999~398, V-N 1999I56.17.
18~ Op grond van artikel II, derde lid, van de Wet van 21 december 1988, Stb. 1988, 616, behoeven natuurlijke
personen en lichamen die voor 1 januari 1989 als een fiscale eenheid werden aangemerkt, door de inspecteur niet
alsnog bij beschikking als zodanig te worden aangemerkt.
182 Aanvankelijk was de Staatssecretaris niet genegen in de wet de voorwaarde van een constitutieve beschikking
op te nemen (zie Kamerstukken II 1987-1988, 20 030, nr. 6, blz. 7-8, alsmede Kamerstukken II 1987-1988, 20
030, nr. 9, blz. 45). Uiteindelijk is na een amendement (Kamerstukken II 1987-1988, 20 030, nr. 11) toch de
voorwaarde van een beschikking in de wet komen te staan.
183 H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht (OmzetbelastingJ, Deventer: Gouda Quint (losbl.), onderdeel
2.1.6.Lf3. Zie voorts Hof Leeuwarden 15 december 1995, V-N 1996, blz. 1193, pt. 20.

88

beschikking. Indien men een einde wil maken aan de fiscale eenheid OB, dan zal er minimaal
aan één van de drie verwevenheden (fmancieel, organisatorisch of economisch) een einde
moeten komen.
Met deze verbreking is echter niet tegelijkertijd de hoofdelijke aansprakelijkheid beëindigd.
De inspecteur dient namelijk van de verbreking op de hoogte te worden gesteld en wel, zo eist
artikel 43, eerste lid, Iw 1990 in schriftelijke vorm. Zolang dat niet gebeurt, blijven de
vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk. Raaijmakers gaat ervan uit dat de fiscale eenheid
eindigt op de dag dat de inspecteur schriftelijk op de hoogte is gesteld. Hij adviseert dan ook
de schriftelijke mededeling aangetekend of als poststuk met ontvangstbevestiging te
verzenden.184 Wattel e.a. geven eveneens aan dat de vastlegging van de datum waarop de
inspecteur schriftelijk op de hoogte is gesteld cruciaal is en dat de melding daazom een
attentiepunt is bij bedrijfsoverdrachten en reorganisaties.lgs Als aan de inspecteur het einde
van de fiscale eenheid wordt gemeld, terwijl die eenheid feitelijk niet verbroken is, dan komt
aan die melding geen betekenis toe, aldus Hoge Raad 26 augustus 1998, BNB 19981392, V-N
1998I51.27.
Verbreking financiéle verwevenheid
In de praktijk is de fiscale eenheid eenvoudig te verbreken door een zodanig aantal aandelen
te vervreemden dat niet langer de meerderheid van de aandelen in elk van de onderdelen
middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen is. Dan is in elk geval de financiële
verwevenheid verbroken. Bij een directeur- grootaandeelhouder (DGA) zal dit echter geen
reële optie zijn, omdat de DGA zijn zeggenschap over `zijn' vennootschap(pen) zal willen
behouden. In dit verband rijst de vraag of vervreemding, met als gevolg verbreking van de
fiscale eenheid OB, plaatsvinden kan aan iemand met wie de vervreemder een familiaire
relatie heeft. De aandelen zouden dan in de familie blijven. Bij twee naamloze
vennootschappen waazvan de aandelen in de ene NV in handen waren van twee broers die
tevens bestuurders wazen en de aandelen in de andere NV in handen wazen van de zuster, enig
bestuurder, en hun vader, nam de Tariefcommissie geen fiscale eenheid aan. 186 In 1979
overwoog de Hoge Raad dat van de voor de fiscale eenheid OB vereiste financiële
verwevenheid van twee ondernemingen niet zonder meer sprake is, als de aandelen van die
ondernemingen middellijk en onmiddellijk in handen zijn van twee families. Dan dient
gesteld te kunnen worden dat beide families ten aanzien van beide ondernemingen als een
eenheid samenwerken.187 Uit deze twee uitspraken is af te leiden dat een familiaire relatie van
de aandeelhouders niet per definitie leidt tot financiële verwevenheid. Er moet sprake zijn van
een samenwerkende grcep, dat wil zeggen dat de groep ten aanzien van de vennootschappen
als eenheid moet samenwerken.
Maaz ook als bij vervreemding aan een familielid een fiscale eenheid OB wordt verbroken,
dan nog vraag ik me af of het gewenste resultaat, namelijk het voorkomen van de correctie
vooraftrek omzetbelasting die binnen de fiscale eenheid OB ontstaat, wordt bereikt. Naaz mijn
mening zou bij vervreemding aan een familielid een belastinginspecteur het azgument kunnen
hanteren dat niet-betaling van de schulden redelijkerwijs te verwachten was en dat daarmee
vóór de vervreemding met name al ~oldaan was aan de zinsnede uit artikel 29, tweede lid,
Wet OB 1968, namelijk dat "redelijkerwijs moet worden aangenomen" dat niet wordt betaald.
Dit zou dan impliceren dat juist vóór vervreemding de belastingschuld is ontstaan. Het
184
185
~gb
~g~

J.H.P.M. Raaijmakers, Aansprakelijkheid in belastingzaken, Deventer: Kluwer 1999, blz. 308.
P.J. Wattel (red.),Fiscaal commentaar invordering, Deventer: Kluwer 2001, blz. 465.
Tariefcommissie 13 juli 1965, BNB 1966~93.
Hoge Raad 19 december 1979, V-N 1980, blz. 166, pt. 25 (niet in BNB gepubliceerd).
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bevreemdt mij dat hiero~r geen jurisprudentie beschikbaar is. Deze onzekerheid leidt tot een
belemmering.
Verbreking organisatorische verwevenheid
Men kan ook een einde maken aan de organisatorische verwevenheid. Dit kan bijvoorbeeld
door een zelfstandige leiding bij bepaalde vennootschappen te positioneren. Ook bij een
surseance of faillissement speelt de economische verwevenheid. Volgens Oosthout eindigt de
organisatorische verwevenheid, wanneer bij een faillissement of surseance de curator
respectievelijk bewindvoerder wordt benoemd. 1 gg Tekstra stelt zich op het standpunt dat
faillissement in de meeste gevallen de organisatorische verwevenheid doet eindigen, maar dat
dit bij surseance niet zeker is. De bewindvoerder opereert immers naast en niet in plaats van
het bestuur en tevens zal uitgangspunt zijn dat de onderneming going concern blijft. Bij
faillissement kan volgens Tekstra v~el van beëindiging van de organisatorische verwevenheid
worden gesproken. l 89 Vervloed en Bod stellen dat ingeval aan een tot de fiscale eenheid
behorende ondernemer surseance van betaling wordt verleend of ingeval deze in staat van
faillissement wordt verklaard, die ondernemer niet langer tot de fiscale eenheid kan behoren,
omdat de organisatorische en~of financiële verwevenheid met de overige onderdelen van de
fiscale eenheid wordt verbroken. t9o De Cursus Belastingrecht (Omzetbelastin~ meent dat in
geval van faillissement of surseance van betaling de fiscale eenheid kan blijven bestaan,
indien het alle onderdelen van de fiscale eenheid betreft en voor alle onderdelen dezelfde
curator c.q. bewindvoerder wordt benoemd. Indien de surseance of het faillissement zich
beperkt tot een onderdeel van de fiscale eenheid, dan zal dit onderdeel er geen deel meer van
uitmaken, omdat dan de organisatorische verwevenheid is vervallen.191 A.F. van Vliet meent
dat met de benoeming van een bewindvoerder in surseance de eenheid in leiding vervalt en
daarmee de fiscale eenheid een einde neemt.192 D.G. van Vliet meent dat met de surseance de
organisatorische eenheid verbroken is. t 93 Finkensieper meent dat faillissement van één van de
gevoegde maatschappijen verbreking van de fiscale eenheid impliceert, omdat de curator dan
de bestuurlijke eenheid 19a doorbreekt.195 De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat in geval van
faillissement de schriftelijke kennisgeving van verbreking van de fiscale eenheid niet behoeft
te worden gedaan, omdat de publicatie van het faillissement feitelijk al een algemene
kennisgeving van verbreking van de fiscale eenheid is.196 De Rechtbank Rotterdam gaat er
hierbij impliciet van uit dat een faillissement de fiscale eenheid verbreekt. Als einde werd de
faillissementsdatum genomen, terwijl Tekstra de latere publicatiedatum van het
faillissement197 wil aannemen. ~98 Indien men dus bij insolventie leidende tot faillissement van
de werkvennootschap de fiscale eenheid niet verbreekt, dan wordt zij automatisch verbroken
op de dag van het faillissement, dan wel de publicatiedatum van het faillissement. t99
Naar mijn mening is er bij faillissement sprake van verbreking van een fiscale eenheid OB en
~gg H.B. Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming.~ niks of Phoenix, Deventer: Kluwer 1998, blz.
114.
189 A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 195.
i9o
J L.M.J. Vervloed e.a., Wegwijs in de BTW, Den Haag: Koninklijke Vermande 2003, blz. 53.
"' S.T.M. Beelen e.a., Cursus Belastingrecht (Omzetbelasting), onderdeel 2.1.6.I.e.4.
i92 A.F.
van Vliet, `Fiscale eenheid en aansprakelijkheid in de omzetbelasting', MBB 1989~10, blz. 305.
"' D.G. van Vliet, `Verbreking van de fiscale eenheid omzetbelasting', WFR 1988~5814, blz. 346.
i94
Hiermee doelt Finkensieper op de organisatorische verwevenheid.
19S J.M.F. Finkensieper, `Fiscale eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting', WFR 1989I5860, blz. 351.
1Cecntbamc Kottertlam lU apr~l lUU1, V-N ZUUZ~14.13.

197 Ingevolge artikel 14, derde lid, Fw vindt publicatie plaats in de Staatscourant (tot 1 december 2005: in de
Staatscourant en in een of ineer door de rechter-commissaris aan te wijzen nieuwsbladen).
198 A.J. Tekstra, `Fiscale eenheid omzetbelasting bij faillissement', Tv12002~5, blz. 244.
"' ln de regel ligt dat enkele werkdagen later.
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wel omdat de eenheid van leiding afwezig is. Dit zou anders kunnen zijn in het theoretische
geval dat de curator op dezelfde datum wordt benoemd voor alle vennootschappen binnen de
fiscale eenheid OB. Indien een fiscale eenheid OB dus uit ~ier vennootschappen bestaat en
dezelfde curator achtereenvolgens in de tijd wordt aangesteld, dan meen ik dat de fiscale
eenheid OB bij het eerste faillissement verbroken wordt, zij het dat er wel een fiscale eenheid
OB blijft bestaan tussen de drie niet-failliete vennootschappen. Zouden vervolgens de andere
drie gelijktijdig failliet worden verklaard met benoeming van dezelfde curator, dan zou mijns
inziens de fiscale eenheid OB tussen de oorspronkelijke vier vennootschappen kunnen
herleven. Het gaat er om of voldaan is aan de voorwaarde van de drie verwevenheden. Het
beschikkingscriterium is feitelijk door de Hoge Raad afgeschaft, 200 dus een (nieuwe)
beschikking is geen voorwaarde meer. Mutatis mutandis geldt hetzelfde bij surseance. Ik deel
met name het standpunt van Tekstra niet. Ingevolge artikel 228, eerste lid, Fw is de
schuldenaar onbevoegd enige daad van beheer of beschikking te verrichten zonder
medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder. Dit betekent mijns inziens dat de
bewindvoerder het laatste woord heeft en daarmee kan er moeilijk meer van een
organisatorische eenheid worden gesproken.
Verbreking economische verwevenheid
Een opzettelijke verbreking van de economische verwevenheid zal bij insolventie geen optie
zijn. Niettemin kan verbreking van een fiscale eenheid OB bij reorganisaties ook ongewild
geschieden, wanneer de economische eenheid door verschuivingen in de activiteiten wordt
aangetast. Het einde van de economische verwevenheid betekent immers cok het einde van de
fiscale eenheid.
3.5.3
Welk criterium geldt voor hoofdelijke aansprakeGjkheid?
Bij de hoofdelijke aansprakelijkheid is het de vraag of er een materieel of formeel criterium
geldt. Bij een materieel criterium gaat het erom dat de omzetbelastingschuld betrekking heeft
op de periode waarin de fiscale eenheid OB bestond. Bij een formeel criterium gaat het erom
dat de belastingaanslag moet zijn opgelegd gedurende het bestaan van de fiscale eenheid OB.
De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt per 1 januari 1989 en is thans geregeld in artikel 43 Iw
1990. Zo~ Alle onderdelen van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelasting 202 die de eenheid verschuldigd is, ongeacht bij welk onderdeel de
belastingschuld is ontstaan. De aansprakelijkheid strekt zich dus niet uit tot de overigens
zeldzaam voorkomende figuur waarin afzonderlijk door een der participanten "eigen"
omzetbelasting, te weten die omzetbelasting die hij verschuldigd is krachtens zijn "eigen"
zoo Zie de drie arresten in ~ 3.5.2.2.
1U1 Voordien was de hoofdelijke aansprakelijkheid geregeld in artikel 41i Wet OB 1968. Dit artkel werd bij de
Wet van 21 december 1988, Stb. 1988, 616, per 1 januari 1989 ingevoerd en verviel bij de Wet van 30 mei 1990,
Stb. 1990, 222, per 1 juni 1990. De fiscale eenheid is sinds 1 januari 1979 in de Wet OB 1968 geregeld (Wet van
28 december 1978, St6. 1978, 677), maar een amendement dat ertoe strekte tevens de aansprakelijkheid van de
participanten in de fiscale eenheid OB voor schulden ten name van de fiscale eenheid in de wet op te nemen
werd verworpen (Kamerstukken 11 1 978-1 979, 14 887, nr. 12). Bij dit amendement merkte de Staatssecretaris op
dat indien in de toekomst "ontsnappen aan de OB-verplichtingen" aan de dag zou treden, niet geschroomd zou
worden uitbreiding van de aansprakelijkheid alsnog te overwegen (Handelingen II, 1978-1979, blz. 2043). De
Staatssecretaris doelde op de misbruikontwerpen betrekking hebbend op de ketenaansprakelijkheid en de
bestuurdersaansprakelijkheid. Deze wetten bleken onvoldoende oplossing te kunnen lieden. Bij het in 1987
ingediende wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Kamerstukken II 1987-1988, 20 030)
werd artikel 41 i voorgesteld.
Zoz Alsmede de bestuurlijke boeten, kosten, heffings- en invorderingsrente, indien de aansprakelijkgestelde
daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Zie artikel 32, tweede lid, Iw 1990, alsmede artikel 32, ~ 3, 4, 5 en 6
Leidraad Invordering 1990.
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OB-nummer, voldaan mcet worden.203 Er zijn geen disculpatiegronden, bijvoorbeeld omdat
de verschuldigde omzetbelasting niet bij het aansprakelijk gestelde onderdeel is
opgekomen. 204 Het enkele feit dat men behoort tot de fiscale eenheid is voldoende voor
hoofdelijke aansprakelijkheid.
Materieel criterium
Bij de p3rlementaire behandeling heeft de Staatssecretaris opgemerkt dat de voorgestelde
aansprakelijkheidstelling alleen ziet op belastingschulden die betrekking hebben op de
periode waarin de fiscale eenheid heeft bestaan. De Staatssecretaris voegde daaraan nog toe
dat een uittredend onderdeel niet aansprakelijk is voor de belastingschulden van de fiscale
eenheid die betrekking hebben op een periode na het tijdstip van uittreding.2o5 Hierbij wil ik
aantekenen dat dit na de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de afschaffing van het
beschikkingsvereiste 206 genuanceerder ligt. De fiscale eenheid OB kan namelijk bestaan
zonder een beschikking of voordat een beschikking is afgegeven. Er is dan wel sprake van een
fiscale eenheid OB, maar de hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 43 Inv. geldt alleen als
een beschikking is afgegeven. Hiermee dient men rekening te houden als men de
jurisprudentie inzake het materiële criterium beschouwd. De Rechtbank Leeuwazden bepaalde
dat de naheffmgsaanslag ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 betrekking heeft op de
periode dat de fiscale eenheid nog bestond. Overwogen werd dat ook na het einde van de
fiscale eenheid een naheffmgsaanslag ten name van de fiscale eenheid kan worden opgelegd
en dat de voormafige onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de voldoening van de
belastingschuld.207 Ook de Rechtbank Rotterdam legde een materieel criterium aan. Hier ging
het om een faillissement. De curator kon of wilde niet langer de leasecontracten nakomen en
de leasemaatschappijen namen de goederen terug. De terugnames en de facturering daazvan
vonden plaats na 17 juni 1998, de dag van de faillietverklaring. Het ontstaan van deze
omzetbelastingschuld was gelegen na de verbreking van de fiscale eenheid.208 Deze
verbreking was ontstaan door het faillissement en derhalve ontbrak hoofdelijke
aansprakelij kheid. 209
Tenaamstelling belastingaanslag
Door deze problematiek heen lijkt ook de kwestie van de tenaamstelling van de
naheffingsaanslag te spelen. Indien men echter weet wie de omzetbelasting ter zake van de
correctie vooraftrek omzetbelasting verschuldigd is, dan is daarmee de tenaamstelling
gegeven. Ingevolge artikel 20, tweede lid, AWR wordt de naheffingsaanslag immers opgelegd
aan degene die de belasting had behoren te betalen. Dat ten tijde van de aanslagoplegging de
fiscale eenheid niet meer bestaat, belet niet de aanslag te naam te stellen van de (voormalige)
fiscale eenheid. In Hoge Raad 21 april 1982, BNB 1982I164, ging het om een fiscale eenheid
die door de faillietverklaring op 3 augustus 1978 een einde nam. De inspecteur legde ten
name van de fiscale eenheid een naheffingsaanslag ex artike129, tweede lid, Wet OB 1968 op
over het tijdvak 1 januari 1977 tot 3 augustus 1978. Ondanks het feit dat de fiscale eenheid
niet meer bestond ten tijde van het opleggen van de naheffmgsaanslag, vond de Hoge Raad de
tenaamstelling juist. Hierbij sluit Hoge Raad 26 augustus 1998, BNB 1998~392, vN
zo3

Deze omzetbelasting is immers niet verschuldigd door de fiscale eenheid, hetgeen blijkens de wettekst van
artikel 43 Iw 1990 een voorwaarde is. Zie ook Vakstudie Invorderingswet 1990, aantekening 21 bij artikel 43.
zoa Een
aantal aansprakelijkheidsbepalingen kent wel disculpatiegronden. Zie bijvoorbeeld artikel 33, vierde lid,
artikel 34, tweede lid, artikel 35, zesde lid, en artikel 36, tweede lid, Iw 1990.
zos
Kamerstukken 11 1987-1988, 20 030, nr. 6, blz. 8.
zob
Zie ~ 3.5.2.2.
207 Rechtbank Leeuwarden 10 april 2002, v N 2002I22.25.
`"o Er waren in totaal drie belastingaanslagen in het geding.
zo9
Rechtbank Rotterdam 10 april 2002, V-N 2002~24.23.
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1998~51.27, naadloos aan. F behoorde tot een fiscale eenheid. F liet facturen onbetaald,
waarvan de voorbelasting door de fiscale eenheid in aftrek was gebracht. Bij brief van 26
maart 1990 werd namens de fiscale eenheid aan de inspecteur bericht dat vanaf 1 maart 1990
F geen deel meer uitmaakte van de fiscale eenheid. Tevens werd verzocht F een eigen
omzetbelastingnummer toe te kennen, welk verzoek door de inspecteur werd ingewilligd. F is
op 25 april 1990 in staat van faillissement verklaard. Het Hof stelde vast dat F tot 25 april
1990 deel uitmaakte van de fiscale eenheid, waarbij de Hoge Raad zich aansloot. 2~o De
naheffingsaanslag ten name van de fiscale eenheid was volgens de Hoge Raad juist, ook
indien één der vennootschappen geen deel meer zou blijven uitmaken van de fiscale eenheid.
Ook uit de zojuist genoemde vonnissen van de Rechtbank Leeuwarden en Rotterdam, elk van
10 april 2002, blijkt dat na beëindiging van de fiscale eenheid OB een rechtsgeldige
naheffmgsaanslag ten name van die fiscale eenheid kan worden opgelegd.
3.5.4
Afwending van aansprakelijkheid door verbreking
De vraag rijst of hoofdelijke aansprakelijkheid adequaat kan worden afgewend. We beperken
ons hierbij tot de twee belangrijkste omzetbelastingschulden in de insolventiepraktijk,
namelijk de correctie vooraftrek omzetbelasting en de herzieningsschuld. In wezen gaat het
bij geforceerde verbreking van de fiscale eenheid om een daad van taxplanning. Men moet
zorgen dat alleen het ontvoegde onderdeel kan worden aangesproken voor de
omzetbelastingschuld. Dit onderdeel is immers niet meer interessant voor de doorstart
3.5.4.1
Correctie vooraftrek omzetbelasting
Algemeen wordt aangenomen dat in gevallen van faillissement de schuld vanwege de
correctie vooraftrek omzetbelasting ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 ontstaat op het
moment onmiddellijk voorafgaand aan de faillietverklaring. 2 ~ 1 In het zicht van een
faillissement zou men dan kunnen volstaan met vervreemding van minimaal de helft van de
aandelen212 en, in verband met beëindiging van de hoofdelijke aansprakelijkheid ex artike143
Inv., melding daarvan aan de inspecteur. Weliswaar heeft Rechtbank Rotterdam 10 april
2002, V-N 2002124.23, bepaald dat een redelijke wetsuitleg met zich brengt dat in geval van
een faillissement de fiscus niet schriftelijk behoeft te worden géinformeerd omtrent het einde
van de fiscale eenheid OB, omdat door de publicatie van het faillissement is voldaan aan het
kennisgevingsvereiste, maar dat biedt geen soelaas. De reden hiervoor is dat op het moment
van het faillissement de omzetbelastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 al is
ontstaan, waarna verbreking van de fiscale eenheid OB plaatsvindt. Het gaat er nu juist om
dat deze belastingschuld ontstaat op een moment dat de fiscale eenheid door verbreking niet
meer bestaat. Daarmee zou men aansprakelijkheid voor levensvatbare vennootschappen
kunnen voorkomen en de facto tegengaan dat gezonde vennootschappen binnen een fiscale
eenheid worden meegesleurd met de zieke vennootschap. Men kan zich echter de vraag
stellen of de schuld vanwege die correctie vooraftrek omzetbelasting toch niet verhaalbaar is
op de vennootschappen die deel van de fiscale eenheid uitmaakten, indien de fiscale eenheid
de vooraftrek van de omzetbelasting heeft genoten. Hierover is geen scherpe jurisprudentie
beschikbaar. Het gevolg kan zijn dat men dan veiligheidshalve gaat opteren voor een
activatransactie. Er is dan ook sprake van een belemmering.

Zio De mededeling van 26 maart 1990 en de toekenning van een eigen omzetbelastingnummer waren niet
voldoende om de fiscale eenheid te verbreken.
Z~ ~ Zie ~ 3.2.2.3. Het geval dat de belasting verschuldigd wordt doordat meer dan twee jaren zijn verstreken na
de opeisbaarheid van de vergoeding, wordt hier buiten beschouwing gelaten.
zi2 Voor financiële verwevenheid moet men immers ten minste de meerderheid hebben.
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Jurisprudentie
In het verleden zijn vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid en verbreking van de fiscale
eenheid OB aan de rechtcr voorgelegd. Bij deze jurisprudentie dient men zich wel te
realiseren dat pas op 1 januari 1989 de hoofdelijke aansprakelijkheid is ingevoerd. Voordien
was ieder onderdeel van de fiscale eenheid OB slechts aansprakelijk voor zijn eigen schuld.
Daardoor moest bij de invordering van ten name van de fiscale eenheid OB gestelde
naheffingsaanslagen worden nagegaan welk gedeelte daarvan betrekking had op ieder
onderdeel van de fiscale eenheid OB. De oude jurisprudentie is toch relevant, omdat als werd
beslist dat de naheffingaanslag ten name van de fiscale eenheid OB diende te worden gesteld,
er onder het vanaf 1989 geldende recht hoofdelijke aansprakelijkheid zou zijn geweest.
In Hoge Raad 21 april 1982, BNB 1982~164, ging het enkel om de tenaamstelling. Een
onderdeel van de fiscale eenheid OB ging failliet op 3 augustus 1978 en de inspecteur legde
een naheffmgsaanslag ten name van de fiscale eenheid op over het tijdvak 1 januari 1977 tot 3
augustus 1978 OB. De Hoge Raad sanctioneerde deze naheffmgsaanslag, omdat
omzetbelasting verschuldigd als gevolg van handelingen van een of ineer tot een fiscale
eenheid OB behorende BV's, voor naheffing in aanmerking komt. Daarom dient de
naheffingsaanslag te worden opgelegd aan de fiscale eenheid OB als degene die die belasting
had behoren te betalen, ongeacht de vraag in hoeverre de afzonderlijke BV's voor de betaling
aansprakelijk zijn. Dat is niet anders indien een van die BV's in staat van faillissement is
verklaard. In Hoge Raad 14 oktober 1987, BNB 1987~319, V-N 1987, blz. 2431, pt. 37, was X
moedermaatschappij van twee werkmaatschappijen A en B. Zij vormden een fiscale eenheid.
Op 11 maart 1983 wordt aan A voorlopige surseance van betaling verleend. X verkoopt haar
aandelen in A en B op 11 mei 1983 aan Y, die tot dat moment bedrijfsleider was van A en B.
Op 11 augustus 1983 gingen A en B failliet. Partijen gingen ervan uit dat de fiscale eenheid
werd verbroken op maandag 14 maart 1983, mede in verband met de voorlopige surseance
van betaling die op vrijdag 11 maart 1983 werd verleend aan A. De fiscale eenheid OB had de
omzetbelasting in vooraftrek genomen. De inspecteur legde aan de fiscale eenheid een
naheffmgsaanslag ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 op over het tijdvak 1 januari 1978
tot en met 14 maart 1983. Hof Arnhem213 overwoog dat een redelijke wetsuitleg met zich
brengt dat bij gevallen van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 de omzetbelasting moet
worden voldaan door de ondernemer die de vooraftrek heeft genoten. In casu zou de fiscale
eenheid de belastingschuldige zijn. Door een verschil in de mondelinge en schriftelijke
uitspraak werd het arrest van het Hof Arnhem op formele gronden door de Hoge Raad
vernietigd en verwezen naar het Hof Leeuwarden. Uiteindelijk besliste Hof Leeuwarden 8
september 1989, V-N 1991, blz. 1454, pt. 4, dat de omzetbelastingschuld was ontstaan buiten
het tijdvak van de naheffmgsaanslag. De partijen hadden ter zitting eenstemmig verklaard dat
de situatie van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 eerst was ingetreden na het einde van de
fiscale eenheid. Dit einde was gelegen op 14 maart 1983, terwijl de naheffingsaanslag een
tijdvak omvatte tot en met 14 maart 1983. In dit tijdvak was de omzetbelastingschuld op
grond van art. 29, tweede lid, Wet OB 1968 dus niet ontstaan en de naheffingsaanslag werd
vernietigd.
Voor het onder vanaf 1 januari 1989 geldende recht zijn de volgende uitspraken te noemen. In
HR 26 augustus 1998, BNB 19981392, V-N 1998I51.27, ging het om een fiscale eenheid
bestaande uit vijf onderdelen die door faillissement van een onderdeel, namelijk F BV, op 25
april 1990 werd verbroken. De fiscale eenheid OB meende dat de eenheid al op 1 maart 1990
was verbroken door uittreding van F B V, maar dat standpunt werd verworpen door de rechter.
Z13

De uitspraak van het Hof Arnhem is niet gepubliceerd, maar de overwegingen zijn terug te vinden in het
arrest van de Hoge Raad.
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De inspecteur legde een naheffingsaanslag op over de periode 1 januari 1990 tot en met 25
april 1990. Het is dan ook logisch dat deze naheffmgsaanslag werd gehandhaafd. De
omzetbelastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 was immers juist vóór de
faillietverklaring ontstaan en toen bestond de fiscale eenheid OB nog. Opvallend is echter dat
de Hoge Raad zegt dat ook indien gedurende het naheffmgstijdvak één van de tot de fiscale
eenheid OB behorende vennootschappen geen deel meer zou zijn blijven uitmaken van die
fiscale eenheid OB, de tenaamstelling van de aanslag juist is. Het lijkt erop dat de Hoge Raad
zegt dat als een bepaalde fiscale eenheid OB vooraftrek omzetbelasting heeft gehad dat dan de
correctie bij die eenheid dient te geschieden, ongeacht of die eenheid wijzigingen heeft
ondergaan. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het hier ging om de tenaamstelling van de
naheffingsaanslag. In Hof Arnhem 1 juli 1999, Infobulletin 1999~622214, werden de aandelen
in Y, onderdeel van een fiscale eenheid, verkocht op 2 januari 1996 en dit werd aan de
inspecteur gemeld op 5 januari 1996. Op 29 januari 1996 stelt Y een betalingsregeling voor,
maar hiermee gingen de schuldeisers niet akkoord. In april 1996 werd Y failliet verklaard. De
inspecteur legde aan de fiscale eenheid een naheffmgsaanslag ex artikel 29, tweede lid, Wet
OB 1968 op. Het Hof besliste dat in het naheffingstijdvak 1 januari 1995 tot en met 10 april
1996 aannemelijk is geworden dat de facturen niet zouden worden betaald. De facturen
hadden betrekking op de periode waarin Y onderdeel uitmaakte van de fiscale eenheid.
Derhalve was de tenaamstelling juist. Bij deze uitspraak is een belangrijke kanttekening te
plaatsen. Het lijkt erop dat tot criterium verheven wordt of de facturen betrekking hebben op
een periode waarin het niet betalende onderdeel deel uitmaakte van de fiscale eenheid. Is dat
het geval, dan kan de naheffingsaanslag altijd te naam worden gesteld van de fiscale eenheid,
mits men een tijdvak hanteert waarin het moment van ontstaan van de belastingschuld ex
artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 is gelegen. In Rechtbank Rotterdam 10 april 2002, V-N
2002124.23, ging het om een aansprakelijkheidsprocedure ex artikel 43, eerste lid, Inv. Hier
legt de Rechtbank een strikt materieel criterium aan. De fiscale eenheid OB nam op 17 juni
1998 door faillissementen van enkele vennootschappen een einde. De omzetbelasting die was
verschuldigd doordat de curator leasecontracten van deze vennootschappen beëindigde, is van
ná deze datum (dus toen de fiscale eenheid OB niet meer bestond). Een voormalige onderdeel
van de fiscale eenheid OB, dat civielrechtelijk niet was betrokken bij deze leasecontracten, is
daarvoor niet aansprakelijk. Het vonnis van de Rechtbank Leeuwarden 10 april 2002, V-N
2002~22.25, betrof eveneens een aansprakelijkheidsprocedure ex artikel 43, eerste lid, Inv.
Hier had de Rechtbank het niet al te moeilijk. De correctie vooraftrek omzetbelasting was
gedurende de bestaansduur van de fiscale eenheid OB al ontstaan. De latere verbreking van de
fiscale eenheid OB door een faillissement is dan niet relevant meer. In Hof 's~Hertogenbosch
20 december 2005, V-N 2006~17.18, v~erd de fiscale eenheid OB ontbonden per dag van de
faillietverklaring. De omzetbelastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 was toen
al ontstaan en daarom is het logisch dat de naheffingsaanslag ten name van de fiscale eenheid
OB moest worden gesteld.
Eigen opvatting
Volgens mij staat buiten discussie dat indien de omzetbelastingschuld ex artikel 29, tweede
lid, Wet OB 1968 al bestaat vóór de verbreking van de fiscale eenheid OB, de
naheffingsaanslag ten name moet worden gesteld van de fiscale eenheid OB (ook als op het
moment van de aanslagoplegging de fiscale eenheid OB niet meer bestaat) en dat de
onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn. Indien men pas gaat `verbreken' ná
faillietverklaring, dan is men zeker te laat, want door het faillissement is de fiscale eenheid
OB al verbroken en de omzetbelastingschuld ex artike129, tweede lid, Wet OB 1968 is dan al
zia Niet in V-N gepubliceerd.
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ontstaan. Indien men ten overvloede de overweging in HR 26 augustus 1998, BNB 1998~392,
V-N 1998~51.27, beschouwt, dan lijkt het erop dat indien een fiscale eenheid OB de
vooraftrek omzetbelasting heeft genoten, de naheffingsaanslag altijd ten name van deze
eenheid gesteld kan worden. Ik vraag me af of dit wel overeenkomt met het materieel
criterium. Dit omdat de omzetbelastingschuld immers na de bestaansduur van de fiscale
eenheid OB kan zijn ontstaan.
Daartegenover kan men stellen dat het volgens de tekst van artikel 29, tweede lid, Wet OB
1968 gaat over de ondernemer die de vooraftrek omzetbelasting heeft genoten. Die is
correctie vooraftrek omzetbelasting verschuldigd. Indien een fiscale eenheid OB de vooraftrek
omzetbelasting geniet, zou het ook die eenheid rnoeten zijn die de correctie vooraftrek
omzetbelasting verschuldigd wordt. Toch blijf ik mijn twijfels houden over de vraag of HR
BNB 1998~392 juist is, te meer nu de casus speelde in 1990. Sinds 9 juni 1996 bevat artikel3a
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968215 namelijk specifieke regels inzake de vorming,
wijziging en beëindiging van een fiscale eenheid.216 Deze regeling komt overeen met artikel
31 Wet OB 1968 (overdracht algemeenheid van gcederen). Artikel 3a, tweede lid, houdt in
dat bij beëindiging van een fiscale eenheid de onderdelen die de fiscale eenheid vormden voor
het berekenen van de door hen verschuldigde belasting in de plaats zijn getreden van de
fiscale eenheid voor het deel dat tot hun bedrijfsvermogen behoort. De indeplaatsstelling is
dus niet onbeperkt, maar geschiedt voorzover het deel tot het bedrijfsvermogen behoort.
Indien een vennootschap van een fiscale eenheid bestaande tussen A en B een
investeringsgced heeft aangescha ft en de fiscale eenheid OB de voorbelasting in aftrek heeft
gebracht, en B na beëindiging van de fiscale eenheid OB dat investeringsgced ' meeneemt',
dan zet B de lopende herzieningstermijn ten aanzien van dit investeringsgoed voort. Artikel
3a, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing bij wijziging van de fiscale eenheid door
uittreding van een onderdeel (artikel3a, derde lid, onderdeel b). Bij de regeling van het derde
lid wordt er kennelijk van uitgegaan dat in geval van uittreding uit de fiscale arnheid de
resterende onderdelen een fiscale eenheid blijven vormen. Dit sluit waarschijnlijk aan bij de
opvattingen van de Hoge Raad 14 februari 2003, V-N 2003~17.21. In rechtsoverweging 3.5
van dat arrest lijkt de Hoge Raad te overwegen dat in elk geval een enkele wijziging van de
samenstelling van de fiscale eenheid nog niet betekent dat er niet langer sprake zou zijn van
dezelfde belastingplichtige. Bij toe- of uittredin~ van onderdelen zou niet zonder meer
telkenmale een nieuwe fiscale eenheid ontstaan.21 Indien het in het gegeven voorbeeld zou
zijn gegaan om een fiscale eenheid bestaande uit A, B en C, en de fiscale eenheid wordt
gewijzigd door uittreding van B, waarbij er geen sprake is van beëindiging van de fiscale
eenheid OB op zich, dan neemt ook in dit geval B de lopende herzieningstermijn over (maar
nu op basis van artikel 3a, derde lid, onderdeel b). De vraag is of artikel 3a
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 toepassing kan vinden op gevallen van artikel
29, tweede lid, Wet OB 1968. De toelichting van de Staatssecretaris van Financiën bij de
wijziging in 1996 vermeldt hierover niets. Duidelijk is wel dat de herzieningsbelasting
gerelateerd is aan een investeringsgoed. Men kan dan ook stellen dat de correctie vooraftrek
omzetbelasting relateert aan de niet-betaalde schulden, welke eveneens tot het meegenomen
bedrijfsvermogen zullen behoren bij verbreking van de fiscale eenheid. Het lijkt mij dan ook
Zi5

Gebaseerd op de laatste volzin van artikel 7, vierde lid, Wet OB. Deze aanvulling komt voort uit de Wet van
18 december 1995, Stb. 659.
Zib
Wijziging van de Uirioeringsbeschikking omzetbelasting 1968 van 4 juni 1996, nr. WV96I217M, Stcrt. 1996,
107. Artikel VII bepaalt dat de regeling in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van
de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, in casu 7 f 2- 9 juni 1996.
217 In dezelfde zin de V-N-aantekening onder dit arrest. S.T.M. Beelen e.a., Cursus Belastingrecht
(Omzetbelasting~, onderdeel 2.1.6.Lf.1., gaan er wel van uit dat alleen de in de beschikking genoemde personen
en lichamen deel uitmaken van de fiscale eenheid. Bij wijzigingen is derhalve een nieuwe beschikking nodig.
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verdedigbaar dat de omzetbelasting vanwege artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968, ontstaan na
verbreking van de fiscale eenheid, alleen verhaalbaar is op het voormalige onderdeel dat de
schulden onbetaald laat.21 g
Een andere vraag is of het resultaat dat een fiscale eenheid OB niet meer kan worden
aangesproken voor omzetbelasting die eerder in vooraftrek is gebracht, wel wenselijk is. Aan
de vennootschappen die de fiscale eenheid OB vormen is immers door degenen die goederen
hebben geleverd of diensten hebben verricht omzetbelasting in rekening gebracht, welke
omzetbelasting door de fiscale eenheid OB in vooraftrek is genomen. Zou de correctie
vooraftrek omzetbelasting bij tijdige ontvoeging alleen verhaalbaar zijn op de uitgetreden
vennootschap van de fiscale eenheid OB, waarbij het verhaalsrecht de facto illusoir is, dan
hebben we te doen met twee belastingplichtigen terwijl het economisch gaat om één
handeling. Formeel kan de vooraflrek omzetbelasting niet ten goede komen aan de fiscale
eenheid OB, want zij heeft immers geen vermogen. Het gaat mij te snel om hieruit te
concluderen dat de vooraftrek omzetbelasting ten goede is gekomen aan alle vennootschappen
van de fiscale eenheid OB. Mogelijk hebben ze onderling een overeenkomst waarbij iedere
vennootschap naar rato deelt in de voor- en nadelen Stel dat het gaat om drie
vennootschappen A, B en C en gemakshalve gaan we uit van één tijdvak. Indien A in een
bepaald tijdvak per saldo 500 moet terugkrijgen, B 600 moet betalen en C 700 moet betalen,
dan zal de fiscale eenheid OB 800 betalen. Er bestaat vervolgens een verrekensysteem, dat
maakt dat A 500 krijgt. Het is dan A die van de vooraftrek profiteert en niet B en C en de
fiscale eenheid OB al helemaal niet. Indien A later zijn schulden niet kan betalen en tijdig
wordt ontvoegd, dan ontstaat er bij A een correctie vooraftrek van 500 en niet bij de fiscale
eenheid OB. Het komt mij redelijk voor dat die 500 alleen verhaalbaar is op het vermogen
van A en wel omdat B en C niet hebben geprofiteerd van de vooraftrek omzetbelasting ter
zake van diensten verricht en goederen geleverd aan A. Indien feitelijk geen verrekening heeft
plaatsgevonden, dan rijst de vraag of A civielrechtelijk een vordering van 500 heeft. Is er een
overeenkomst, dan kan (de curator van) A op grond daarvan 500 van de andere
vennootschappen vorderen. Is er geen overeenkomst, dan zal de grondslag
ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212 BW) moeten zijn. In het geval A alsnog de
correctie vooraftrek omzetbelasting moet betalen is A verarmd (want die heeft vroeger niets
genoten bij de aftrek) ten koste van de andere vennootschappen (want die hebben vroeger wel
genoten van de aftrek omdat er geen verrekening heeft plaatsgevonden). Ik besef dat het
voorbeeld gestileerd is en dat de praktische uitwerking moeilijk zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld
zo zijn omdat de vordering van A verjaard is, maar dat doet niet af aan mijn stelling dat bij
een fiscale eenheid het niet zo kan zijn dat de ontvoegde vennootschap de lasten draagt,
terwijl de anderen de voordelen van de aftrek hebben genoten.
Conclusie moet mijns inziens dan ook zijn dat bij tijdige ontvoeging de belastingschuld ex
artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 alleen verhaald kan worden op de ontwegde insolvente
vennootschap.
3.5.4.2
Herzieningsschuld
Denkbaar is dat een vennootschap binnen de fiscale eenheid OB door de insolventie
gedwongen is een bedrijfspand te verkopen. Hoewel de verkoop van enkele bedrijfsmiddelen
op zich niet valt onder de doorstartrnodellen die behandeld worden in dit onderzoek, wordt
toch een enkel woord aan deze problematiek besteed in verband met het ontstaan van een
herzieningsschuld. Overigens zij nog opgemerkt dat indien de verkoop onderdeel vormt van
zlg Opgemerkt zij dat het civielrechtelijk nimmer kan zijn dat de fiscale eenheid de schulden onbetaald laat. De
rechtsfiguur fis cale eenheid is in het civiele recht immers non-existent.
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een transactie ex artike131 Wet OB 1968 een herzieningsschuld niet aan bod komt, omdat bij
deze transactie geen leveringen of diensten geacht worden plaats te vinden. 219
Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan een herzieningsschuld ex artikel 13a
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 ontstaan. In de kern komt het erop neer dat de
omzetbelasting die in vooraftrek was genomen bij de aanschaf van een onroerende zaak, bij
verkoop binnen negen boekjaren na het boekjaar waarin men de zaak is gaan gebruiken, moet
worden terugbetaald. Aan elk van deze negen boekjaren wordt l00~o van de voorbelasting
toegerekend. Als men zorgt voor een goede timing, in die zin dat de verbreking van de fiscale
eenheid geschiedt vóór de verkoop, dan zal voor de herzieningsschuld alleen het betreffende
onderdeel (de verkoper) kunnen worden aangesproken.
Bij onroerende goederen kan men een herzieningsschuld bij de vervreemder voorkomen door
te opteren voor belaste levering, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.220 Bovendien is het
opteren niet altijd voordeliger voor de verkrijger. Ook bij aftrek van de voorbelasting moet de
verkrijger deze voorfinancieren. Daar komt nog bij dat na een belaste levering een nieuwe
herzieningstermijn begint ~ lopen. Deze herzieningstermijn beloopt voor onroerende zaken
tien jaar. Een voordeel voor de verkrijger kan wel zijn dat een belaste levering gepaard kan
gaan met een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (zie nader ~ 4.5.2).
Ook bij roerende goederen kan een herzieningsschuld o~treden. Bij roerende
investeringsgoederen is de aftrek van voorbelasting niet definitief.2 I De omzetbelasting kan
worden herzien gedurende vier jaar volgend op het jaaz van ingebruikneming van de
goederen. Bij levering tijdens de herzieningstermijn kan een schuld vanwege de herziening
ontstaan. Dit is aan de orde indien de levering onbelast is. Bij een belaste levering wordt
ervan uitgegaan dat gedurende het restant van de herzieningstermijn de goederen geheel voor
belaste prestaties zouden zijn gebruikt.222 Het gaat buiten het bestek van dit betoog om op de
precieze voorwaarden van herziening in te gaan. Ook bij roerende goederen kan men simpel
ontsnappen aan aansprakelijkheid voor de herzieningsschuld door tijdig de betreffende
vennootschap te ontvoegen.
Opnieuw kan men zich de vraag stellen of indien de fiscale eenheid in het verleden bij
aanschaf van het verkochte goed de omzetbelasting in vooraftrek heeft genomen, deze
eenheid ook niet belastingschuldig is ter zake van de hercieningsschuld. Daarmee zouden alle
(voormalige) onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de herzieningsschuld. Met
dezelfde argumentatie als in ~ 3.5.4.1 meen ik dat de herzieningsschuld bij tijdelijke
ontvoeging alleen verhaald kan worden op het ontvoegde onderdeel.
3.5.5

Doorstartconstructies en de fiscale eenheid OB

3.5.5.1
Akkoord
Het akkoord komt tot stand tussen de schuldenaar en haar schuldeisers. De fiscale eenheid OB
kan geen schuldenaar zijn, want deze is geen zelfstandig drager van rechten en plichten zoals
een rechtspersoon. Het is altijd de BV~NV die de schuldenaar is en nimmer de fiscale eenheid
Zi9 Zie
nader ~ 3.4.
z2o
Bijvoorbeeld wanneer de koper niet aan de 900~0- of 70o~o-eis van aftrek voorbelasting voldoet. Zie nader
artikel 11, eerste lid, onderdeel a, sub 2, Wet OB 1968 en het Besluit van de Staatssecretaris van 19 december
1995, ~-N 1996, blz. 1985, pt. 19.
z2 i Op
goederen die fiscaal in één keer worden afgeschreven en bij diensten speelt herziening geen rol.
Zz2
Artikel 13a, eerste lid, Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
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OB als zodanig. Bij sommige vormen van een akkoord dient men rekenschap te geven van de
correctie vooraftrek omzetbelasting.223 De belastingplichtige voor de omzetbelasting is de
fiscale eenheid OB. Zij dient dan ook in haar aangifte omzetbelasting hiervan aangifte te
doen. Indien zij dit niet doet, dan kan te harer name een naheffingsaanslag omzetbelasting
worden opgelegd. De fiscale eenheid OB is daarmee ook de belastingschuldige in de zin van
artikel 2, eerste lid, onderdeel k, Iw 1990. Zoals aangegeven in ~ 3.2.4.1 verlangt de
Ontvanger vanaf 1 januari 2003 bij een percentageakkoord geen integrale betaling van de
omzetbelasting meer. Bij een fiscale eenheid OB kan men hiervan echter geen gebruik maken.
De reden hiervoor is dat het gaat om kwijtschelding die verleend wordt aan de
belastingschuldige, aldus artikel 26 Iw 1990. De belastingschuldige is echter de fiscale
eenheid OB en die is niet betrokken bij het akkoord. De Ontvanger komt dan ook niet toe aan
kwijtschelding van omzetbelasting. Indien de andere vennootschappen voldoende financiële
middelen hebben, dan zal de fiscale eenheid OB de omzetbelasting wel voldoen. Mocht dit
niet het geval zijn dan kan de Ontvanger via de aansprakelijkstelling ex artike149 Iw 1990 de
omzetbelasting verhalen op de vennootschappen van de fiscale eenheid OB. Dit resultaat
komt mij acceptabel voor omdat bij een fiscale eenheid OB als gevolg van de hoofdelijke
aansprakelijkheid alle vennootschappen van de fiscale eenheid OB feitelijk borg staan voor
nakoming van omzetbelastingschulden. Indien alle vennootschappen bij een akkoord zijn
betrokkeq dan komt men bij strikte toepassing van de wet op een bijzonder resultaat uit. De
fiscale eenheid OB zal dan de omzetbelasting niet kunnen betalen, waarna
aansprakelijkstelling door de Ontvanger kan plaatsvinden. Vervolgens krijgen de
vennootschappen een eigen schuld op basis van de beschikking ex artikel 49, eerste lid, Iw
1990. Indien een vennootschap de omzetbelastingschuld waarvoor hij is aangesproken niet
kan betalen, dan kan worden verzocht om ontslag van de betalingsverplichting (artikel 53,
derde lid, Iw 1990 juncto artikel 26 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Uiteindelijk
vindt dan geen kwijtschelding plaats, want daarmee zou de oorspronkelijke belastingschuld
teniet gaan, maar de regels voor kwijtschelding zijn van overeenkomstige toepassing (artikel
26, derde lid, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).
3.5.5.2
Aandelentransactie
Bij artikel 31 Wet OB 1968, dat uitgebreid aan bod kwam in ~ 3.4.2.1, gaat het om een
activatransactie. Het lijkt er dan ook op dat een aandelentransactie niet wordt gefacilieerd
door dit artikel. Het arrest van de Hoge Raad van 14 april 1999 heeft hierover echter twijfel
224
gezaaid.
De feiten waren als volgt. X BV (houdstermaatschappij) had enkele
vennootschappen die zich bezighielden met rouwvervoer voor haar begrafenisgroep. Deze
groep bestond uit de moeder, twee dochters en een kleindochter. In 1988-1989 liet X BV een
rouwcentrum bouwen. In 1991 droeg X BV haar begrafenisactiviteiten over aan een stichting,
die deze activiteiten voortzette. De overdracht hield in de overdracht van de aandelen in de
twee dochtervennootschappen van de begrafenisgroep en de verkoop van het rouwcentrum
met de inventaris. Tussen partijen was uiteindelijk niet meer in geschil dat tussen X BV en de
vennootschappen een fiscale eenheid OB bestond.
De Hoge Raad oordeelde tot overdracht van een onderneming in de zin van artikel 31 Wet OB
1968. Dat de fiscale eenheid OB overdracht van een deel van haar onderneming heeft doen
plaatsvinden, mede door overdracht van aandelen, kan daaraan niets afdoen. Het fiscale
belang was gelegen in de herzienings-BTW inzake het overgedragen rouwcentrum. X BV had
de investerings-BTW afgetrokken in verband met de belaste verhuur van het rouwcentrum.
Bij de overdracht was niet geopteerd voor een belaste levering. Dit zou betekenen dat X BV
ZZ3 Zie ~ 3.2.4.
Z24 Hoge Raad 14 april 1999, BNB 1999~373~, V-N 1999I21.25.
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de voorbelasting moest herzien. Doordat echter sprake was van een artikel 31-transactie trad
de kopende stichting in de plaats van X BV en de stichting nam hiermee ook de lopende
herzieningstermijn over. X BV hoefde dan geen herzienings-BTW te betalen. De stichting
moest jaarlijks de eerste door X BV afgetrokken voorbelasting herzien, omdat het
rouwcentrum werd aangewend binnen haar op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel h,
Wet OB 1968 vrijgestelde begrafenisonderneming. Hiermee zij aangetoond dat het fmanciële
belang van het wel of niet aanwezig zijn van een artikel 31-transactie aanzienlijk kan zijn.
Een ander financieel voordeel is dat bij een artikel 31-transactie de omzetbelasting ter zake
van kosten in vooraftrek kan worden genomen. Zie hierover nader ~ 3.4.4.
Vraag is nu of artike131 Wet OB 1968 ook toepassing vindt wanneer sprake is van een enkele
overdracht van een of ineer aandelenpakketten uit een fiscale eenheid OB. In het door de
Hoge Raad berechte geval ging het immers om de overdracht van een deel van een
onderneming, mede door overdracht van aandelen. Finkensieper beantwoordt de vraag
bevestigend. Een enkele overdracht van één of ineer aandelenpakketten uit een fiscale eenheid
OB kan ook onder artikel 31 Wet OB 1968 worden gebracht. Door zo'n overdracht gaan de
activa en passiva van de verkochte dochtervennootschappen uit de fiscale eenheid OB van de
verkoper immers over naar een nieuwe belastingplichtige, veelal een fiscale eenheid OB van
de koper.225 Van Brederode laat het afhangen van de feiten en omstandigheden of de
overdracht van aandelen onder de werking van artikel 31 Wet OB 1968 valt. Criterium blijft
of er sprake is van een algemeenheid.226 Van Kesteren meent dat uit het arrest niet
rechtstreeks kan worden afgeleid dat de verkoop van louter de aandelen in een
dochtervennootschap die tot een fiscale eenheid OB behoort, onder de doorschuiffaciliteit van
artikel 31 Wet OB 1968 valt. Hij neemt wel aan dat de verkoop van (aandelen in) een
dochtervennootschap de verkoop van een zelfstandig onderdeel van de fiscale eenheid OB
oplevert en dan kan artikel 31 Wet OB 1968 toepassing vinden.227 Van der Paardt meent dat
bij overdracht van een onderneming mede door overdracht van aandelen, artikel 31 Wet OB
1968 alleen van toepassing is voorzover het activa betreft. De aandelenoverdracht valt niet
onder artike131 Wet OB 1968.22g
De vraag of de aandelentransactie als een artikel 31-transactie kan worden gezien, is voor de
vraag of de omzetbelasting over de kosten aftrekbaar zijn, niet meer zo relevant na het in ~
3.3.2 genoemde Besluit van 3 augustus 2004. Bij een aandelentransactie kan voor de
verkopende partij vaak prorata-aftrek van voorbelasting plaatsvinden.229
3.5.5.3
Activatransactie
Bij een fiscale eenheid OB kan artikel 31 Wet OB 1968 toepassing vinden, indien aan de
voorwaarden van dit wetsartikel wordt voldaan. Alsdan is er bij een activatransactie geen
omzetbelasting verschuldigd. Hierbij dient men zich te realiseren dat een vennootschap haar
activa verkoopt en levert en niet de fiscale eenheid OB. Deze laatste kan niets verkopen en
leveren, want een fiscale eenheid OB bestaat civielrechtelijk niet. Het gaat er dus om of op het
niveau van de vennootschap voldaan is aan de voorwaarden voor artikel 31 Wet OB 1968.
Een activatransactie zal op zich niet leiden tot verbreking van de fiscale eenheid OB.
Derhalve komt artikel 3a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 niet in beeld.
ZZS
BNB-annotatie van J.M.F. Finkensieper bij Hoge Raad 14 april 1999, BNB 19991373'.
„~
rr,~-aanteKemng van r.x.w. van rsreaeroae niJ rioge xaaa i4 apni iyyy, rc~ iyyyisyyT.
n. w.m. van nesiere n, - v erKOOp van aanaeien en ae toepassmg van arnxei s i , rs ~ rr-~suuetrn i riyi i i, blz. b.
"' R.N.G. van der Paardt, `Overdracht BTW -onderneming uit het graf herrezen?', WFR 2000~6369, blz. 23 en
24.
z29 Zie nader ~ 3.3.2.
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Ingevolge dit artikel treden de natuurlijke personen en lichamen die deel uitmaakten van de
fiscale eenheid OB bij beëindiging van of wijziging als gevolg van een uittreding uit een
fiscale eenheid OB voor het berekenen van de door hen verschuldigde omzetbelasting in de
plaats van de fiscale eenheid OB.
3.5.6
Conclusies fiscale eenheid OB
Bij een fiscale eenheid OB spelen bij de doorstart van een onderneming met name twee
vragen.
De eerste vraag was of de hoofdelijke aansprakelijkheid afgewend kan worden door een
gcede timing bij de verbreking van de fiscale eenheid OB. Voor wat betreft de correctie
vooraftrek omzetbelasting werd geconcludeerd dat de kans groot is dat bij verbreking die
plaatsvindt voordat de omzetbelastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 ontstaat,
die belastingschuld alleen verhaalbaar is op het onderdeel dat zijn schulden onbetaald heeft
gelaten. Met het laten uitvaren van het insolvente onderdeel kan dan hoofdelijke
aansprakelijkheid worden afgewend. Vraag is wel of bij een geforceerde verbreking niet
verdedigd kan worden dat aan de voorwaarde van "redelijkerwijs te verwachten" van artikel
29, tweede lid, Wet OB 1968 is voldaan. Een herzieningsschuld is relatief eenvoudig te
vermijden, doordat er pas wordt vervreemd na de verbreking.
De tweede vraag was of het bestaan van de fiscale eenheid OB geen specifieke implicaties
heeft voor de drie doorstartconstructies. Bij een akkoord werd geconstateerd dat het akkoord
wordt gesloten met een vennootschap van de fiscale eenheid OB, terwijl de fiscale eenheid
OB belastingplichtige en belastingschuldige voor de omzetbelasting is. Dit kan betekenen dat
de Ontvanger meer omzetbelasting bij een akkoord kan ontvangen, dan hij had kunnen doen
wanneer de vennootschap zelf belastingplichtige en belastingschuldige was. Dit is echter een
gevolg van de fiscale eenheid OB en het resultaat is acceptabel. Bij een aandelentransactie
vanuit een fiscale eenheid OB kan onder omstandigheden gebruik worden gemaakt van artikel
31 Wet OB 1968. Aangezien in beginsel ook bij een aandelentransactie de omzetbelasting op
de kosten in vooraftrek kan worden genomen, is dit niet meer zo belangrijk. Bij een
activatransactie doen zich geen bijzondere aspecten voor.

Afronding
3.6
In dit hoofdstuk zijn de fiscale implicaties van de omzetbelasting voor de drie
Per doorstartconstructie
zijn de belemmeringen
doorstartconstructies besproken.
geïnventariseerd. In hoofdstuk 8 worden zij nader beschouwd.
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4

OVERDRACHTSBELASTING

4.1
Inleiding
De overdrachtsbelasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). ~ Het
belastbaze feit is volgens artikel 2 WBR de verkrijging2 van een onroerende zaak of van een
recht dat daarop gevestigd is. Bij het laatste is te denken aan vruchtgebruik, erfpacht et
cetera.3 Onder verkrijging is ook de verkrijging van economische eigendom begrepen.4
De overdrachtsbelasting wordt geheven van de verkrijger. s Het is niet relevant waar de
verkrijger woont of gevestigd is, welke nationaliteit de verkrijger heeft et cetera. Het gaat
erom dat de onroerende zaak in Nederland is gelegen. Indien dus bij insolventie een
schuldenaar onroereride zaken verkoopt om de overwaarde te gebruiken teneinde liquide
middelen te verkrijgen, dan wordt de overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. Het lijkt
er dan ook op dat de overdrachtsbelasting niet relevant is voor de insolventiepraktijk. Mijns
inziens zijn er twee redenen waazom dit niet juist is.
De eerste reden is dat in de koopprijs de last van de overdrachtsbelasting voor de verkrijger
verdisconteerd zal worden. Zou de overdrachtsbelasting er niet (meer) zijn, dan zal de
verkoper netto meer overhouden. We mogen er wel van uitgaan dat het voordeel van
afschaffing van de overdrachtsbelasting tussen de koper en verkoper verdeeld zal worden.
Zou een onroerende zaak nu 100 -~ 60~0 overdrachtsbelasting - 106 opbrengen, dan mag men
bij afschaffmg van overdrachtsbelasting verwachten dat de prijs bijvoorbeeld 103 zal worden.
In dat geval gaan koper en verkoper er beiden 3 op vooruit.
De tweede reden is dat zowel de verkoper, als de verkrijger zich binnen eenzelfde concern
kunnen bevinden. Indien geen vrijstelling aan de orde is, dan valt de overdrachtsbelasting
binnen het concern en ook dan is er een fmancieel belang. Ook dan dient de last van de
overdrachtsbelasting te worden gedragen binnen hetzelfde concern.
Hoewel het tarief slechts 6oro is,ó hebben de onroerende zaken vaak een aanzienlijke waarde
zodat het belastingbedrag toch substantieel van omvang kan zijn. In de meeste gevallen zal
aan de overdrachtsbelasting niet te ontkomen zijn. Het beginsel is immers dat de verkrijging
~ Wet van 24 december 1970, Stb. 197Q 611. Tevens worden in deze wet geregeld de assurantiebelasting en
kapitaalsbelasting. In de wet was eveneens de beursbelasting geregeld, maaz deze is bij Wet van 21 juni 1990,
Stb. 1990, 334, per 1 juli 1990 afgeschaft.
z In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken li 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 16) is de volgende passage te
vinden: "De term `verkrijging' is als zodanig niet in de wet gedefinieerd; dit begrip is in de wettelijke bepalingen
op verschillende plaatsen zodanig gepositiveerd, dat de ondergetekenden vertrouwen, dat de toepassing van de
wet te dien aanzien geen moeilijkheden zal opleveren. Op dat voetspoor dient, zoals uit verschillende artikelen
van het ontwerp blijkt, bij `verkrijging' in de eerste plaats te worden gedacht aan de civielrechtelijke
eigendomsverkrijging. Een voordeel van de gekozen redactie is voorts nog hierin gelegen, dat naderhand zou
kunnen blijken, dat het begrip verkrijging zich voor de toepassing van deze belasting beter leent tot het volgen en
benaderen van de maatschappelijke ontwikkeling dan bij de terminologie van de oude wet."
3 Ingevolge artikel 5 WBR zijn de rechten van grondrente, pand en hypotheek niet onderworpen aan de
overdrachtsbelasting. Het pandrecht kan worden gevestigd op niet-registergoederen ( artikel 3:227, eerste lid,
juncto 3:10 BW), dus globaal gezegd zijn onroerende zaken niet onderworpen aan het pandrecht. In verband met
de fictieve onroerende zaken van artikel 4 WBR, alsmede rechten die een economisch belang representeren, is de
uitaondering van pandrecht nodig.
4 De economische eigendom wordt in artikel 2, tweede lid, WBR beschreven. Het belang bij de zaken of de
rechten dat toekomt aan een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde moet ten minste enig risico van
waardeverandering omvatten. Uitsluitend de verkrijging van het recht op levering wordt niet aangemerkt als
verkrijging van economische eigendom.
5 Artikel 16 WBR. De belasting moet op aangifte worden voldaan (artikel 17 WBR).
6 Zie artikel 14, eerste lid, W BR.
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van een onroerende zaak of een daarop gevestigd recht de heffing van overdrachtsbelasting
impliceert. Er zijn echter situaties waarin geen overdrachtsbelasting wordt geheven vanwege
een vrijstelling of waarin geheven overdrachtsbelasting wordt kwijtgescholden.
In dit hoofdstuk wordt de betekenis van de overdrachtsbelasting voor de in dit onderzoek te
beschouwen doorstartmodellen, te weten het crediteurenakkoord, de aandelentransactie en de
activatransactie, onderzocht. Achtereenvolgens komen deze doorstartconstructies in de
paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5 aan de orde. Maar eerst wordt in ~ 4.2 de rechtsgrond voor de
overdrachtsbelasting aan de orde gesteld. Het hoofdstuk wordt afgerond in ~ 4.6.
4.2
Rechtsgrond overdrachtsbelasting
De huidige overdrachtsbelasting is sinds 1 januari 1972 ~ geregeld in de WBR. De
overdrachtsbelasting is een belastingsoort die al meer dan vierhonderd jaar bestaat. Artikel 1
van het plakkaat van 22 december 1598 bepaalde dat "van de verkoopinge ... van alle
onrcerende gcederen ... betaelt worden den 40sten penningh" van de koopsom of de waarde,
de ene helft te betalen door de koper en de andere door de verkoper.g In die vierhonderd jaar
is eigenlijk nimmer duidelijkheid ontstaan over de rechtsgrond,
ook wel
rechtvaardigingsgrond genoemd, van de overdrachtsbelasting. Onder het regime van de
Registratiewet 1917, de voorloopster van de WBR, hebben diverse schrijvers zich gebogen
over de rechtsgrond van de overdrachtsbelasting, maar eenstemmigheid was er niet. Wel
meende de meerderheid dat de overdrachtsbelasting enkel steunde op de behoeften van de
schatkist.9 De laatste twintig jaar is meermalen de overdrachtsbelasting ter discussie gesteld.
Ik noem vier schrijvers. Geppaart meent dat er een deugdelijke rechtvaardigingsgrond voor de
overdrachtsbelasting
ontbreekt.
Volgens
hem
is
maatschappelijk
gezien
de
overdrachtsbelasting in veel opzichten bedenkelijk, in het bijzonder in zoverre hierdoor het
verkrijgen van een eigen woning in ernstige mate wordt bemoeilijkt. 10 VROM-Minister
Dekker heeft in haar concept-nota Woonvisie overigens aangegeven de overdrachtsbelasting
af te willen schaffen voor kopers die vanwege hun werk verhuizen. Van Dijck pleit voor
afschaffing of beperking van de overdrachtsbelasting, want hij kan geen reden bedenken
waarom deze belasting geheven wordt, behalve dan dat het geld opbrengt. ~ I Stevens ziet geen
rechtsgrond voor de overdrachtsbelasting en daarom dient deze ook volgens hem zo snel
mogelijk te worden afgeschaft.12 Gassler ziet evenmin een rechtsgrond, maar kan evenwel
geen gedegen alternatief voor de overdrachtsbelasting bieden. ~3
In de Nota Belastingen in de 21 S1e eeuw; een verkenning van december 1997 zag de regering
de overdrachtsbelasting als een belasting die goed past in de ontwikkelingen van de 21S`e
eeuw. Er werd gezegd:
"Die ontwikkelingen brengen in elk geval met zich dat de overheidsuitgaven, meer dan thans,
gefinancierd moeten worden uit belastingen die weinig vatbaar zijn voor uitholling en
internationale mobiliteit. He~ngen en belastingen die niet gemakkelijk kunnen worden
ontgaan, die relatief eenvoudig zijn en weinig uitvoeringskosten vragen, worden amodern~~.
~ KB van 21 mei 1971, Stb. 1971, 355.
8 Zie J.Th. de Smidt, `Vier eeuwen overdrachtsbelasting?', in: J. Th. de Smidt ( red.), Fiscaliteit in Nederland, SO
jaar Belastingmuseum "Prof. Dr. Van der Poel ", Deventer: Kluwer, 1987, blz. 155.
9 Zie aantekening 3 bij artikel 1 Vakstudie Belastingen van rechtsverkeer.
~o Ch.P.A.Geppaart, ` Onroerende zaken als voorwerp van belastingen', WFR 1993I6051, blz. 589.
~~ J.E.A.M. van Dijck, `Vermogenswinstbelasting', WFR 1988I5850, blz. 1675.
1z L.G.M. Stevens, `Fiscaal elixer', WFR 1994~6088, blz. 92, en L.G.M. Stevens, `Fiscale beleidsnotities 1996',
WFR 199516167, blz. 1380.
~ 3 Y.E. Gassler, De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting, Deventer, Kluwer 2006, blz. 7-16.
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De overdrachtsbelasting
is daarvan een goed voorbeeld.
Afschaff ng van de
overdrachtsbelasting zou betekenen dat minder budgettaire middelen beschikbaar zijn voor
het verlagen van de lastendruk op arbeid. Een belangrijk onderdeel van het tot op heden
succesvolle werkgelegenheidsbeleid zou daarmee xnrden aangetast. Het voorgaande brengt
ons tot de conclusie dat afschaff ng van de overdrachtsbelasting geen overweging verdient. "1 ~
In februari 1998 heeft de Minister van Financiën een brief gestuurd naar de Eerste Kamer. In
december 1995 had hij een onderzoek naar de overdrachtsbelasting toegezegd. In de brief
geeft hij met verwijzing naar evengenoemde Nota aan dat een kostbaaz onderzoek naaz alle
aspecten van de overdrachtsbelasting niet langer opportuun is. l s
Naaz mijn inschatting is afschaí~ing van de overdrachtsbelasting niet op korte termijn te
verwachten. Het blote feit ligt daar dat de overdrachtsbelasting jaazlijks circa E 4 miljazd
oplevert.1ó De vraag is dan of een budgettaire reden voldoende rechtvaardiging oplevert. Ik
beantwoord deze vraag ontkennend, omdat er bij de insteek van "als het maar geld oplevert"
er nog wel andere belastingen zijn te verzinnen. In elk geval wordt de insolventiepraktijk wel
belemmerd doordat er een belasting is die geen rechtvaazdiging heeft, maaz wel invloed heeft
op de handelingen van actoren. De verkrijger moet immers 60~0 overdrachtsbelasting betalen.
Zoals ik in ~ 4.1 al zei, zal afschaffing van de overdrachtsbelasting echter niet betekenen dat
de prijs 60~o gaat dalen.

4.3
Akkoord
Bij een crediteurenakkoord zal normaliter geen onroerende zaak toebehorende aan de
schuldenaar door een van zijn schuldeisers worden verkregen. Indien de schuldenaar over een
onroerende zaak beschikt, dan ligt het eerder voor de hand, in het geval de executiewaarde
hoger is dan de bestaande hypothecaire schuld, dat hij de onroerende zaak met een (tweede)
hypotheekrecht bezwaart om zo liquide middelen te verkrijgen. Daarmee kan hij dan zijn
crediteuren (gedeeltelijk) betalen.
Voor het geval toch betaling door middel van een onroerende zaak plaatsvindt, dan dient men
met het volgende rekening te houden. Meestal zal zijn overeengekomen dat de debiteur met
chartaal of giraal geld moet betalen. l~ In artikel 6:45 BW is bepaald dat slechts met
toestemming van de schuldeiser een schuldenaar zich van zijn verbintenis kan bevrijden door
levering van een andere prestatie dan het verschuldigde, al mocht zij van gelijke of zelfs
hogere waarde zijn. In dit verband wordt gesproken van inbetalinggeving. Indien bij een
crediteurenakkoord de debiteur zijn verbintenis nakomt met een onroerende zaak, dan zal de
schuldeiser overdrachtsbelasting verschuldigd zijn omdat hij de verkrijger is. Deze
schuldeiser zal met de hoogte van de belasting rekening houden. Stel dat het om een
onroerende zaak gaat van 200.000, waarop nog een hypothecaire geldlening rust van 100.000.
In het geval dat de schuldeiser dit pand verkrijgt en enkel overdrachtsbelasting is
verschuldigd ~ g, dan moet de schuldeiser óo~o over 200.00019 - 12.000 aan overdrachtsbelasting
~ 4 Kamerstukken !1 1997-1998, 25 810, nr. 2, blz. 190.
~ 5 Kamerstukken ! 1997-1998, 24 400 IXB, nr. 263.
16 Voor 2006 ingeschat op E 4.057 miljcen. Zie Kamerstukken !! 2005-2006, 20 300, nr. 1, blz. 106.
~~ Deze nakoming van een verbintenis is zeker in nationaal verband de meest voorkomende wijze.
'a Het recht van hypotheek is niet onderworpen aan overdrachtsbelasting (artikel 5 WBR). Het is dus niet van
belang of de schuldeiser de hypothecaire geldlening overneemt ( dus dat de schuldeiser de nieuwe schuldenaar
van de hypotheeknemer wordt, zie de artikelen 6:155 en 6:159 BW), de hypotheek wordt doorgehaald na
betaling door de schuldenaaz et cetera.
19 Op grond van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 7 december 2001, nr. CPP2001~3477, v N
2002~2.32, wordt de heffingsmaatstaf inet ingang van 1 januari 2002 afgerond op veelvouden van E 25.
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betalen. Aannemende dat de hypothecaire geldlening door de schuldeiser wordt
overgenomen,20 dan is de netto-verkrijging voor de schuldeiser 88.000, namelijk 200.000 100.000 - 12.000.
Bij betaling met een onroerende zaak dient men verder rekening te houden met paulianeuze
aspecten. Er kan namelijk sprake zijn van een onverplichte handeling ex artike142 Fw van de
debiteur, indien de crediteur voordien geen aanspraak had op de overdracht van de onroerende
zaak. De schuldenaar is slechts verplicht tot voldoening in de overeengekomen vorm van
prestatie, meestal betaling in (gangbaar) geld. Indien voldoening niet in de overeengekomen
vorm van prestatie plaatsvindt, dan is er sprake van een onverplichte rechtshandeling van de
schuldenaar, die onder de in artikel 42 Fw beschreven omstandigheden (grofweg gezegd
moeten de schuldeisers zijn benadeeld en er moet wetenschap daaromtrent bestaan)
paulianeus is. Zie Hoge Raad 18 december 1992, NJ 1993, 169~` (Kin-Emmerig q.q.), voor
een paulianeus geval waarin een debiteur te kennen geeft zijn schuld niet te kunnen betalen en
vervolgens met een crediteur verkoop en overdracht van onroerend goed aan die crediteur
onder verrekening van een deel van de koopprijs met de gehele schuld aan die crediteur
overeenkomt. De schuldenaar verarmde niet ("wie zijn schulden betaalt, verarmt niet"), maar
de schuldeiser verkreeg op deze wijze betaling, waardoor zijn medeschuldeisers nadeel
leden.21 Door de betaling met daaropvolgende verrekening verkrijgt de betaalde schuldeiser,
in vergelijking met de situatie dat de verkoop met daaropvolgende verrekening niet had
plaatsgevonden, een betere positie in de rangorde (doorbreking rangorde). De
inbetalinggeving moet dus een attentiepunt bij een crediteurenakkoord zijn.

4.4

Aandelentransactie

4.4.1.
Inleiding
Bij een aandelentransactie kan alleen sprake zijn van heffmg van overdrachtsbelasting, indien
het gaat om zo~heten aanmerkelijkbelangaandelen in onroerendgoedlichamen ex artikel 4
WBR 22 In dit onderzoek staat de doorstart van een materiële onderneming centraal en
onroerendgoedlichamen lijken daarbij niet snel een rol te kunnen spelen. Het is echter
denkbaar dat bij ontvlechting van een concernstructuur aandelen van een vennootschap
waarin zich onrcerend gced bevindt, vervreemd moeten worden. Dan rijst de vraag of inen te
doen heeft met een onroerendgoedlichaam Hoewel de verkrijger de eventuele
overdrachtsbelasting moet betalen en dus niet de mogelijk insolvente verkoper van de
aandelen, heeft de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting een mogelijk waardedrukkend
effect. Het is daarom zaak aandacht te schenken aan de regeling van onroerendgoedlichamen.
Met de regeling in artikel 4 wordt blijkens de Memorie van Toelichting bij de WBR
voorkomen dat aan de heffing van de overdrachtsbelasting zou kunnen worden ontkomen
door onroerende zaken in te brengen in rechtspersone n. 23 De inbreng van een onroerende zaak
Zo De hypothecaire schuldeiser moet hiermee wel instemmen (zie artikel 6:155 BW).
" Het arrest Verkerk~T'iethoff q.q. (Hoge Raad 20 november 1998, NJ 1999, 611) laat de Kin~Emmerig q.qregel in stand. Zie in het bijzonder S.J.J. Kortmann 8t N.E.D. Faber, `Reactie op: VerkerklTiethoff q.q.', AA
1999, blz. 538-539, met een nawoord van R.D. Vriesendorp, AA 1999, blz. 539-540.
Zz Bij
Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 551, heeft artikel 4 een behoorlijke verandering ondergaan. Er
waren
allerlei
belastingbesparende
constructies,
zoals
oppompstructuur,
uitsmeerstructuur
en
dubbeldekkerstructuur ontworpen. Met de wetswijziging werd beoogd aan deze constructies een einde te maken,
aldus de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1999-2000, 27 030, nr. 3, blz. 3-6).
Z3 Zie
Kamerstukken 11, 1969-1970, 10560, nr. 3, blz. ] 8. Dit is overigens herhaald in Kamerstukken 11 19992000, 27 030, nr. 3, blz. 3(het betrof een wijziging van de WBR).
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in een vennootschap is afhankelijk van het geval belast of vrij van overdrachtsbelasting, maar
daar ligt niet het wezenlijke probleem. Als de onroerende zaak zich namelijk eenmaal in een
vennootschap bevindt, dan zou men telkens door aandelenoverdracht de facto de onroerende
zaak kunnen overdragen zonder overdrachtsbelasting.
Op grond van artikel 4 WBR worden aandelen voor de heffing van overdrachtsbelasting
gelijkgesteld met onroerende zaken, indien is voldaan aan de volgende drie vereisten:
1.
de bezittingen van het lichaam bestaan ten tijde van de verkrijging van de aandelen of
in het daaraan voorafgaande jaar hoofdzakelijk (700~0 of ineer) uit in Nederland
gelegen onroerende zaken (bezitseis);
2.
ten minste 700~o van deze onroerende zaken zijn ten tijde van de verkrijging van de
aandelen of in het daaraan voorafgaande jaar dienstbaar aan het verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van Nederlandse onroerende zaken (exploitatie-eis ook
wel bekend onder dienstbaarheids- of doeleis);
3.
de verkregen aandelen gaan deel uitmaken van een aanmerkelijk belang (belangeis).
4.4.2.

Drie vereisten onroerendgoedlichaam

bezitseis
Bij de bezitseis worden de activa gesteld op de waarde in het economische verkeer (artikel 52
WBR). In verband met concerns is het volgende van belang. Tot de onroerende zaken van het
lichaam worden ook gerekend (1) de onroerende zaken en dergelijke die schuilen achter het
belang in de deelnemingen van ten minste eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal
(artikel4, vierde lid, WBR) en (2) de aandelen van het belang in onroerendgoedlichamen van
minder dan eenderde van het geplaatste aandelenkapitaal (artikel 4, vierde lid, WBR). Er
vindt dus in het eerste geval consolidatie plaats.24
Ter illustratie een getallenvoorbeeld. A BV heeft een aandelenbelang ~an 250~o in B BV. Op
de balans van A BV staat het belang in B BV voor 25 (gebaseerd op de waarde in het
economische verkeer). Naast het belang in B BV staat er op de actiefzijde van de balans van
A BV nog voor 600 aan onroerende zaken en aan overige activa 375. De totale bezittingen
van A BV belopen dus 1000. Op de balans van B BV staat als bezitting een onroerende zaak
van 1000 en als passiva een schuld van 800 en een aandelenkapitaal van 200. B BV is een
onroerendgoedlichaam, want 1000I1000 x 1000~0 - 1000~0. Dit is meer dan 70oro, waardoor B
BV als een onroerend goedlichaam kwalificeert. Consolidatie vindt niet plaats, omdat het
aandelenbelang in B BV minder dan een derde is. Bij de bepaling of A BV een
onroerendgoedlichaam is, wordt uitgegaan van 600 (onrcerend gced A BV) en, aangezien B
BV een onroerendgoedlichaam is, 250~o van 200 (waarde aandelenbelang in B BV) - 650. Op
het totaal aan A BV's bezittingen van 1000, maakt dit dat met 650~o niet is voldaan aan de
bezitseis. Bij de verkoop van alle aandelen in A is geen overdrachtsbelasting verschuldigd,
dus ook niet vanwege de middellijke verkrijging van het onroerendgcedlichaam B BV. Zou A
BV niet 25oro, maar SOo~o van de aandelen in B BV houden, dan vindt wel consolidatie plaats.
De actiefzijde van de geconsolideerde balans beloopt dan 600 ~ 375 } 1000 - 1975 en het
bedrag aan onroerende zaken is groter dan 700~0 (1600~1975). Aan de bezitseis is voldaan.
exploitatie-eis
De exploitatie-eis houdt in dat de onroerende zaken van een lichaam, als geheel genomen,
geheel of hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor 700~0 of ineer) dienstbaar moeten zijn aan het
24 De consolidatie geldt vanaf 28 december 2000 (inwerkingtreding Wet van 14 december 2000, Stb. 551).
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verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. Met de exploitatie-eis poogt de
wetgever alleen die lichamen te treffen die zich primair richten op vastgoedexploitatie
(verhuur of verpachting) of vastgoedhandel. Het gaat erom wat het lichaam feitelijk doet en
beoogt. Het statutaire doel is niet beslissend.25 Met eigen gebruik van een onroerende zaak
(exploitatie in eigen bedrijf) voldoet men niet aan de exploitatie-eis. Hierbij is te denken aan
een hotel- of pensionbedrijf, een fabriek, winkel et cetera. Ingeval de onroerende goederen
deels in eigen bedrijf, deels in gebruik zijn bij derden, is aan de exploitatie-eis voldaan, indien
de waarde van de onroerende goederen die als zodanig dienstbaar zijn aan het verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van die onroerende goederen ten tijde van de verkrijging meer
dan 700~o beloopt van de waarde van alle bezittingen.2ó
De vraag is hoe de exploitatie-eis uitgelegd moet worden bij verhuur van onroerende
goederen binnen een concern. In Hoge Raad 6 november 1985, BNB 1986~34, irN 1986, blz.
66, pt. 22, ging het om een moedermaatschappij die haar onroerend goed verhuurde aan een
1000~o dochter. Die gebruikte het onroerend goed in haar bedrijf. De Hoge Raad oordeelde dat
de moedermaatschappij geen onroerendgoedlichaam was, omdat zij als houdstermaatschappij
de feitelijke zeggenschap uitoefende in de dochtermaatschappij. Daaro~p werd in de literatuur
de vraag gesteld of er altijd een moeder-dochterrelatie moet zijn. ~ Deze vraag is niet
onbelangrijk, want in de huidige praktijk is het geen zeldzaamheid meer dat een onderneming
als het ware wordt verkaveld over meerdere vennootschappen: bijvoorbeeld een vennootschap
voor de materiële onderneming, een vennootschap voor het pensicen van de directeurgrootaandeelhouder, een vennootschap met het onroerend goed et cetera. Er is dan een
vennootschap die onroerend gced aan een zustervennootschap verhuurt, dus er is geen
moeder-dochterrelatie. Ik zou ook dan geen onroerendgoedlichaam willen aannemen, want bij
verhuur binnen een concern gaat het niet om de exploitatiewinst op onrcerende zaken en
bovendien is er een centrale leiding die uiteindelijk de feitelijke zeggenschap heeft in de
verhurende en hurende vennootschap. De Hoge Raad heeft echter in 2006 geoordeeld dat, in
het geval dat een vennootschap niet als houdstermaatschappij feitelijke zeggenschap uitoefent
over de vennootschappen waaraan zij onroerende goederen verhuurt en zij geen andere
activiteiten uitoefent dan die van de verhuur van haar onroerende goederen, de verhurende
vennootschap een onroerendgoedlichaam is.28 Dit betekent dat bij ontvlechting van het
concern de verkoop van de aandelen in zo'n verhurende vennootschap gepaard gaat met
overdrachtsbelasting. Zoals de Hoge Raad zelf in rechtsoverweging 3.6 aangeeft moet men
sinds 28 december 2000 rekening houden met een mogelijke consolidatie. Ook bij de
exploitatie-eis dient consolidatie plaats te vinden ingeval van een belang van een derde of
meer in het geplaatste kapitaal. 29 Het kan er dan feitelijk op neer komen dat de
huurovereenkomst tussen de verhurende en hurende vennootschap wordt genegeerd en er zal
sneller sprake zijn van gebruik binnen het eigen bedrijf.30 Dit zal overigens niet echt soelaas
25 Hoge Raad 13 november 1974, BNB
1975~3, en Hoge Raad 13 november 1974, BNB 1975~4.
Z6 Hoge Raad 18 december 1991, BNB
1992~100, V-N 1992, blz. 492, pt. 38.
Z~ Zie bijvoorbeeld Y.E. Gassler, De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting, Deventer. Kluwer
2006, blz. 112-114; Y.E. Gassler, `Heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijging van aandelen', TFO 2005182,
blz. 203-205; M.T.E. Robben, Overdrachtsbelasting en onroerendezaaklichamen, Deventer: FED 2006, blz. 4871, R.A. Wolf; `Overdrachtsbelasting bij aandelentransacties, nieuwe wetgeving voor vastgoedlichamen', TFV
2002~5, blz. 6; J.P. Scheltens in zijn annotatie onder Hoge Raad 22 april 1981, BNB 1981~186'; H.G.M.
Dijstelbloem, `Concernvorming en belastingen van rechtsverkeer', NV 1990, 68, blz. 50; R.T.G. Verstraaten 8c
B.C.M. Waaijer, Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting, Deventer: Kluwer 1999, blz. 56; J.S. Rijkels in zijn
FED-aantekening bij HR 6 november 1985, BNB 1986~34~`, FED 1986~802', en annotator Laeijendecker onder
BNB 1986~34.
Zg Hoge Raad 17 maart 2006, V-N 2006~18.26.
Z9
Zie ook Kamerstukken 111999-2000, 27 030, nr. 3, blz. 15.
3o
M.T.E. Robben, Overdrachtsbelasting en onroerendezaaklichamen, Deventer: FED 2006, blz. 50.
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bieden, omdat het in de insolventiepraktijk zo zal zijn dat enkel de aandelen in de verhurende
vennootschap, welke geen deelneming(en) zal hebben, worden verkocht. Consolidatie is dan
niet aan de orde. Waar men wel op moet letten is of de verhuuractiviteiten reeds zijn gestaakt.
Dit zal bij een doorstart van een onderneming niet ondenkbaar zijn. Dan zou men op grond
van HR 13 november 1974, BNB 1975~3, kunnen verdedigen dat er geen exploitatie is. Men
kan dan vrij van overdrachtsbelasting de aandelen overdragen.
be[angeis
Bij de belangeis gaat het erom dat alleen overdrachtsbelasting wordt geheven wanneer de
verkrijger een aanmerkelijk belang in de zin van artikel4, derde lid, WBR (een derde van het
geplaatste kapitaal) verwerft dan wel een dergelijk aanmerkelijk belang uitbreidt. Ik laat deze
eis verder rusten, omdat zij niet specifiek relevant is voor de insolventiepraktijk.
4.4.3
Sterihuis- en ziekenhuisconstructie
De ster8~uis- en ziekenhuisconstructie hebben geen specifieke implicaties voor de
overdrachtsbelasting. Bij overdracht van de aandelen in de vennootschap zal men moeten
toetsen of er sprake is van een onroerendgoedlichaam, al dan niet op basis van de in 4.4.2
behandelde consolidatie.

4.5

Activatransactie

4.5.1
Inleiding
Bij een activatransactie kan de overdrachtsbelasting ook een rol spelen. Bij die transactie
moet dan wel een onroerende zaak worden verkregen. Betreft het een onderneming met een
gehuurd bedrijfspand, hetgeen in de huidige praktijk geen zeldzaamheid is, dan is er geen
heffmg van overdrachtsbelasting aan de orde. Fr is immers geen sprake van een verkrijging
van een onroerende zaak. De verhuurder was en blijft eigenaar van het pand, ook als er sprake
is van een nieuwe huurder. Evenmin valt huur onder de definitie van verkrijging van
economische eigendom in artikel 2, tweede lid, WBR, omdat de huurder geen risico van
waardeverandering loopt.31
Hierna worden een aantal vrijstellingsregelingen beschouwd. Men is dan geen
overdrachtsbelasting verschuldigd, hetgeen kan leiden tot een hogere koopprijs. De hogere
opbrengst )vidt tot een grotere omvang van liquide middelen voor de schuldenaar, uiteraard
voorzover de hypotheekhouder zich daarop niet verhaalt. Artikel 15 WBR bevat in de
onderdelen a tlm x een reeks van vrijstellingen.32 Bij een activatransactie in het kader van een
doorstart van een onderneming kunnen de volgende vrijstellingen een rol spelen:
1.
in verband met omzetbelasting (onderdeel a);
2.
in verband met vereffening (onderdeel f);
in verband met fusie, splitsing of interne reorganisatie (onderdeel h).
3.
Deze drie vrijstellingen worden achtereenvolgens behandeld in ~ 4.5.2 tot en met ~ 4.5.4.
Voor de goede orde zij erop gewezen dat de vrijstellingen niet van toepassing zijn, indien de

31 Zie ook Kamerstukken II 1994-1995, 24 172, nr. 3, blz. 24.
3Z
Niet alle vrijstellingen van de overdrachtsbelasting staan in de WBR. Zo is er in artikel 9a Natuurschoonwet
1928 een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van gerangschikte landgcederen door een erkend lichaam.
Voorts is er een vrijstelling te vinden in artikel 35 Uitvoeringsregeling AWR (vrijstelling van diplomatieke
zendingen en consulaire posten). Dit staat dan nog los van vrijstellingen in specifieke Resoluties. Zo is er een
vrijstelling voor de Internationale Nikkel Studie Groep (Resolutie van 30 oktober 1991, nr. IFZ 91~1112, V-N
1991, blz. 3148, pt. 11).
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vergoeding in de zin van de Wet OB 1968 tezamen met de omzetbelasting lager is dan de
werkelijke waarde (artikel 15, vierde lid, WBR). Dit artikellid beoogt BTW-constructies te
bestrijden.33 In normale zakelijke verhoudingen, en daar ga ik in dit onderzcek van uit, speelt
deze uitzondering geen rol.
4.5.2

Vrijstelling in verband met omzetbelasting

4.5.2.1
Voorwaarden
De vrijstelling van overdrachtsbelasting in verband met omzetbelasting is geregeld in artikel
15, eerste lid, onderdeel a, WBR. In onderstaand schema is aangeven wanneer van de
vrijstelling gebruik kan worden gemaakt.

START

nee

VAN RECHTSWEGE BELASTE
LEVERING VOOR OB? ~

GEEN VRIJSTELLING

ja
KAN VERKRIJGER DE OB
GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN
VOORAFTREK NEMEN?

nee

VRIJSTELLING

ja
nee

IS GELEVERD GOEDALS
BEDRIJFSMIDDEL GEBRUIKT?

ja

VRIJSTELLING

~` Voor een levering binnen
een f.e. OB of een artikel
31-OB-levering zie ~ 4.5.2.2.

GEEN VRIJSTELLING

33 Kamerstukken l] 19941995, 24 172, nr.
3, onderdeel 2.6.
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Globaal kan men stellen dat de faciliteit alleen gebruikt kan worden in de bouw- en
aansluitende handelsfase. Deze strekt zich dan feitelijk uit tot twee jaar ná ingebruikneming
van het gebouw, omdat binnen deze tweejaarsperiode de levering van rechtswege met
omzetbelasting belast is.34 Wel is het zo dat een goed opnieuw vervaardigd kan worden,
bijvoorbeeld bij een ingrijpende verbouwing, waardoor een nieuwe tweejaarstermijn gaat
lopen. Indien de verkrijger de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk in vooraftrek kan nemen,
dan is slechts een vrijstelling van toepassing, indien het geleverde goed niet als bedrijfsmiddel
gebruikt is. Aangezien dit onderzoek ziet op een materiële onderneming, zal de onroerende
zaak bijna altijd als bedrijfsmiddel gebruikt zijn. Daarom heeft deze vrijstelling geen grote
betekenis voor de insolventiepraktijk.35 Toch wordt voor de voorkomende gevallen in de
insolventiepraktijk deze vrijstellingsregeling besproken.
De drie elementen van de vrijstellingsregeling zijn (1) de van rechtswege belaste levering, (2)
de vooraftrek van omzetbelasting en (3) het als bedrijfsmiddel gebruikt zijn.
(1) van rechtswege belaste levering
Er moet sprake zijn van een van rechtswege belaste levering.3ó Dit betekent dan ook dat bij
een optie tot belaste levering nimmer sprake kan zijn van een vrijstelling voor de
overdrachtsbelasting.37 Dit zal in de praktijk geen bezwaar opleveren, nu artikel 11, eerste lid,
onderdeel a, sub 1, Wet OB 1968 voor de optie tot belaste levering als voorwaarde stelt dat
geleverd wordt aan personen die de onrcerende zaak gebruiken voor doeleinden waarvoor een
volledig of nagenoeg volledi~ recht op aftrek van omzetbelasting bestaat op de voet van
artikel 15 Wet OB 1968. 3 Bij een optie tot belaste levering kan de verkrijger de
omzetbelasting in aftrek nemen en er treedt formeel wel cumulatie van overdrachtsbelasting
en omzetbelasting op, maar alleen de druk van de overdrachtsbelasting zal worden gevceld.
(2) vooraftrek van omzetbelasting
Indien de verkrijger niets (dus ook geen gedeelte) van de omzetbelasting in vooraftrek kan
nemen, dan geldt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Het element "als bedrijfsmiddel
gebruikt zijn" speelt dan geen rol. Bij deze gevallen is te denken aan de particulier (de
verkrijger is dan geen OB-ondernemer) of een OB-ondernemer die de onroerende zaak binnen
zijn onderneming uitsluitend gaat gebruiken voor vrijgestelde prestaties (bijvoorbeeld een
hUlsarÍS), 39
34 Artikel i l, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968.
3S Zie het arrest Hoge Raad 26 april 2002, NJ 2005, 180; V-N 2002~25.23 (De Liagre BShI q.qJAktien
Gesellschaft), voor een geval waarbij in het faillissement rondom een slooppand een constructie werd opgezet
om deze vrij van overdrachtsbelasting over te dragen en daarbij de bank een groter verhaalsobject te bieden. Hier
speelde artikel 15, eerste lid, onderdeel a, WBR. Hoewel het gaat om een geval uit de insolventiepraktijk, betreft
het geen doorstart van een onderneming en daarom blijft het hier verder buiten beschouwing.
36 Of van een dienst waarover verplicht of krachtens optie omzetbelasting verschuldigd is. Het betreft dan een
zeer specifieke dienst, namelijk de dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, slotalinea, Wet OB
1968. Het gaat dan niet om dagelijkse verhuur, bijvoorbeeld om inscharing van vee onder verhuur van een
onroerende zaak. Deze dienst blijft verder buiten beschouwing.
37 Vóór de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1995, Stb. 1995, 659 (bestrijding BTW-constructies),
per 31 maart 1995, I8.00 uur, was dit niet het gevaL Het optierecht werd toen met name door niet-OBondernemers (bijvoorbeeld gemeenten) en ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten (bijvoorbeeld
banken) gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het recht in het leven is geroepen. Zie voor gehanteerde
constructies Kamerstukken II 1995-1996, 24 172, nr. 3, ~ 2.3 (belaste verhuur) en ~ 2.5 (belaste levering).
38 Het gaat dan om een aftrek van 90"~a of ineer. Voor sommige branches (zoals de reisbureaubranche) geldt
overigens 70a~o. Zie nader Besluit van 19 december 1995, nr. VB9513796, Y-N 1996, blz. 134, pt. 18, laatstelijk
pewijzigd bij Besluit van 9 juli 1997, nr. VB97I1592.
9 In ~ 25, zevende lid, Toelichting overdrachtsbelasting worden daarnaast nog genoemd de ondernemer die het
onroerend goed uitsluitend buiten het kader van zijn onderneming gaat gebruiken, de ondernemer die het
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Indien de verkrijger wel een gedeelte van de omzetbelasting in vooraftrek kan nemen, dan is
de vraag of het geleverde goed als bedrijfsmiddel is gebruikt. Bij een bevestigende
beantwoording, is er geen vrijstelling. Bij een ontkennende beantwoording, is er wel een
vrijstelling géindiceerd.
(3) als bedrijf'smiddel gebruikt zijn
Het gaat erom dat de onroerende zaak als bedrijfsmiddel is gebruikt, ongeacht door wie.40 Een
onroerende zaak is nog niet als bedrijfsmiddel ingezet zolang deze nog in het geheel niet in
het bedrijf van een ondernemer is gebruikt, alsook zolang de onroerende zaak slechts is
gebruikt om er, naar opvattingen in het maatschappelijk verkeer beoordeeld, een nieuwe
onrcerende zaak van te maken. 4~ Het ligt voor de hand om de vraag of de zaak als
bedrijfsmiddel gebruikt is te beantwoorden naar het tijdstip van levering. In een Besluit
inzake levering van een bouwterrein door een landbouwer neemt de Staatssecretaris dat
standpunt in.42 Indien dus een nieuwbouwpand in gebruik is genomen door een ondernemer,
dan is het als bedrijfsmiddel gebruikt. In dat geval zal bij levering van het betreffende pand
aan een ondernemer die de omzetbelasting kan aftrekken, de vrijstelling niet kunnen spelen.
Indien echter de levering plaatsvindt aan een ondernemer met alleen vrijgestelde prestaties,
dan kan wel de vrijstelling toepassing vinden, omdat deze ondernemer de omzetbelasting niet
kan aftrekken (het al dan niet als bedrijfsmiddel gebruikt zijn is dan niet relevant).
4.5.2.2
Kwijtschelding overdrachtsbelasting
Bij Besluit van de Staatssecretaris zijn vier gevallen gegeven, waarin hij bereid is
kwijtschelding van de overdrachtsbelasting te verlenen. 43 Alleen de eerstgenoemde twee
gevallen zijn relevant voor dit onderzoek.aa
Het eerste geval betreft levering van een onroerende zaak binnen een fiscale eenheid OB. In
dat geval is er geen omzetbelasting verschuldigd, omdat leveringen tussen onderdelen van een
onroerend gced uitsluitend gaat gebruiken voor prestaties ter zake waarvan hij geen omzetbelasting is
verschuldigd op grond van de landbouwregeling (artikel 27 Wet OB 1968) en de ondernemer waarbij de aftrek is
verhinderd door het Besluit uitsluiting aftrek OB 1968. Met een ondernemer die geen aanspraak heeft op aftrek
van omzetbelasting kan gelijkgesteld worden de ondernemer die is ontheven van zijn administratieve
verplichtingen op grond van artike125, derde lid, Wet OB 1968.
ao Vóór de Wet van 18 december 1995, Stb. 1995, 659 (bestrijding BTW-constructies), ging het erom dat de
ondernemer die het bedrijfsmiddel leverde dit niet als bedrijfsmiddel had gebruikt. Na deze wetswijziging mag
het goed niet als bedrijfsmiddel zijn gebruikt, ongeacht door wie. De bedoeling daarvan is om in de tekst- beter
dan nu het geval is- uit te laten komen dat het moet gaan om een onroerende zaak in de bouwfase enlof de direct
daarop volgende handelsfase (Zie Kamerstukken II 19941995, 24 172, nr. 6, blz. 4).
a~ Zie ~ 25, zesde lid, Toelichting overdrachtsbelasting. Soms wordt een nieuwbouwpand tijdelijk verhuurd,
indien niet snel een koper wordt gevonden. Onder omstandigheden wordt door de Staatssecretaris goedgekeurd
dat deze verhuur niet wordt aangemerkt als het in gebruik nemen van het pand als bedrijfsmiddel (zie de
Resolutie van 31 december 1986, nr. 286-19041, V-N 1987, blz. 238, pt. 23; in verband met enkele wijzigingen
herdrukt op 4 februari 1987, nr. 287-293, V-N 1987, blz. 445, pt. 26).
az
Besluit staatssecretaris van Financiën van 21 januari 1998, nr. VB 97I1758, V-N 1998I8.35.
a3
Besluit staatssecretaris van Financiën 13 mei 2002, nr. CPP20021897, V-N 2002~25.20. Voordien ging het om
de Resolutie staatssecretaris van Financiën van 31 december 1986, V-N 1987, blz. 238, pt. 23, en de eerste
herdruk van 4 februari 1987, nr. 287-293, V-N 1987, blz. 445, pt. 26. Het besluit uit 2002 was nodig voor
verduidelijking van de voorwaarden voor het derde geval en de toevoeging van een vierde geval.
aa
l..let derde geval houdt verband met het verhuren van een nieuw vervaardigde onroerende zaak in het kader van
de voorgenomen verkoop. Door deze verhuur is de zaak als bedrijfsmiddel gebruikt, waardoor alleen nog maar
van de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, WBR gebruik zou kunnen worden gemaakt, indien de
verkrijger de omzetbelasting niet geheel of gedeeltelijk in vooraftrek zou kunnen brengen. Onder nadere
vereisten kan de hardheidsclausule worden toegepast. Het vierde geval houdt verband met een verkrijging
krachtens huwelijksgoederenrecht of erfrecht.
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fiscale eenheid OB non-existent voor de omzetbelasting zijn. Dit betekent dat er nimmer
samenloop tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting kan zijn. Er is enkel
overdrachtsbelasting verschuldigd, want de fiscale eenheid OB strekt zich niet uit tot de
overdrachtsbelasting. Op basis van de Resolutie kan kwijtschelding van deze
overdrachtsbelasting plaatsvinden. De voorwaarde is dan dat zonder het bestaan van de fiscale
eenheid voor de omzetbelasting van rechtswege omzetbelasting verschuldigd zou zijn
geweest, mits tevens de leverancier de onroerende zaak niet als bedrijfsmiddel gebruikt heeft
of wel als bedrijfsmiddel gebruikt heeft, maar de verkrijger de omzetbelasting niet geheel of
gedeeltelijk op grond van artikel 15 Wet OB 1968 in aftrek had kunnen nemen.
Het tweede geval houdt verband met de artikel 31-transactie (overdracht van een
onderneming). Bij deze transactie
geldt geen wettelijke vrijstelling van de
overdrachtsbelasting, omdat bij een dergelijke transactie geen omzetbelasting verschuldigd is.
De Resolutie biedt echter de mogelijkheid van kwijtschelding van overdrachtsbelasting,
indien anders van rechtswege omzetbelasting verschuldigd was geweest. Indien dus de
onroerende zaak buiten het verband van de overdracht van een onderneming was geleverd en
van rechtswege omzetbelasting was verschuldigd, dan kan kwijtschelding van de
overdrachtsbelasting plaatsvinden. Net als bij het eerste geval vindt geen kwijtschelding
plaats, als de onroerende zaak als bedrijfsmiddel gebruikt is en de verkrijger de
omzetbelasting geheel of gedeeltelij k in vooraftrek kan brengen.
4.5.2.3
Terugname vrijstell;ng
De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting vervalt overigens bij latere aftrek van
omzetbelasting, bijvoorbeeld door herrekenings- of herzieningsbepalingen, omdat men dan
niet meer voldoet aan de voorwaarde dat de omzetbelasting in het geheel niet in aftrek kan
worden gebracht. Uit Hoge Raad 16 september 1981, BNB 19821281, blijkt dat dan naheffmg
van de overdrachtsbelasting kan geschieden als die verschuiving heeft plaatsgevonden binnen
de in artikel 20, derde lid, AWR bedoelde vijfjaarstermijn.45 De belastingschuld ontstaat op
het moment dat zich een omstandigheid tot terugname van de vrijstelling voordoet en
mitsdien begint dan de vijfjaarstermijn.46 Bij een economische eigendomsoverdracht geldt
ingevolge artike120, vierde lid, AWR overigens een naheffingstermijn van twaalf jaar.
4.5.3
Vrijstelling in verband met vereffening vermogen
De vrijstelling krachtens verdeling of vereffening is geregeld in artikel 15, eerste lid,
onderdeel f, WBR. Benadrukt zij dat het niet gaat om een vrijstelling voor de uitkering van
een liquidatiesaldo door een NV of BV.
Vóór 1 januari 2001 konden de aandeelhouders van een BVINV bij het verkrijgen van een
onroerende zaak die tot het liquidatiesaldo behoorde, een beroep doen op artikel 15, eerste lid,
onderdeel f, WBR, bijgevolg dat er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting gold. Sedert

as

~pgemerkt zij dat het dan wel gaat om het gehele bedrag aan niet-verschuldigde overdrachtsbelasting. Indien
als gevolg van verandering van het gebruik SOo~o van de omzet wordt behaald met belaste prestaties en de als
gevolg van de vrijstelling niet verschuldigde overdrachtsbelasting E 30.000 beliep, dan zal dit bedrag ook
worden nageheven (los van eventuele rente en kosten) en niet E 15.000. R.T.G. Verstraaten 8c Y.E. Gassler,
Cursus Belastingrecht (Belastingen van rechtsverkeer), Deventer. Gouda Quint (losbl.), onderdeel 2.3.3.D.a2,
wijzen op het geval waarin een onroerende zaak aanvankelijk bestemd is voor het verrichten van belaste
prestaties voor de omzetbelasting, maar door een bestemmingswijziging van meet af aan gebruikt is voor
uitsluitend vrijgestelde prestaties. In dat geval menen zij dat het redelijk is als teruggave wordt verleend van de
geheven overdrachtsbelasting.
ab
Zie ook Vragen inzake overdrachtsbelasting, ~-N 2002I36.45.
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200147 moet het vereffenen van het vermogen samenhangen met een terugkeer uit de BVINV
ex artikel 14c Wet Vpb 1969. Deze terugkeerregeling wordt behandeld in ~ 8.4.5. De essentie
van de terugkeerregeling is dat een onderneming die wordt gedreven door een BV~NV, fiscaal
geruisloos omgezet kan worden in een onderneming die rechtstreeks wordt gedreven door de
vroegere aandeelhouder(s}natuurlijke perso(o)n(en). Indien bij die omzetting onroerende
zaken van de BVINV naar de eenmanszaak of het samenwerkingverband (maatschap of
vennootschap onder fuma) overgaan, dan kan dus gebruik worden gemaakt van een
vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Men dient dan wel aan alle voorwaarden van artikel
14c Wet Vpb 1969 te voldoen.48
4.5.4

Vrijstelling in verband met fusie, splitsing of interne reorganisatie

4.5.4.1
Inleiding
De vrijstelling in verband met fusie, splitsing of interne reorganisatie is geregeld in artikel 15,
eerste lid, onderdeel h, WBR, alsmede in de artikelen Sa, Sb en Sc Uitvoeringsbesluit
belastingen van rechtsverkeer.49 Aanvankelijk was alleen een vrijstelling opgenomen voor
interne reorganisatie. Bij Wet van 18 december 1995, Stb. 1995, 680 (terugsluis
reparatiewetsvoorstel-BTW), werd de fusie ook onder de vrijstelling van onderdeel h
gebracht.so Bij Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350, werd onderdeel h uitgebreid met een
vrijstelling voor splitsing. s 1
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat de voorwaarden erop gericht zijn de
overdrachtsbelasting geen belemmering te laten zijn bij de (her)positionering van onroerende
zaken binnen een concern. Zoals hierna aangetoond wordt zal bij een doorstartconstructie
echter niet snel gebruik gemaakt kunnen worden van een vrijstelling.
Het is mogelijk dat in een bepaalde situatie er zowel van fusie, als van interne reorganisatie
sprake is. De vraag rijst dan welk artikel (Sa of Sb) de juridische maatstaven aanreikt. De
Staatssecretaris heeft in een Besluit uit 1996 aangegeven dat dan bezien moet worden of de
vrijstelling op grond van een van beide bepalingen van toepassing is. Ter voorkoming van
misverstanden merkt de Staatssecretaris hierbij op dat indien men zich baseert op artikel Sb,
men niet tevens behoeft te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel Sa, en andersom. 52 Ten
tijde van dit Besluit was de juridische splitsing in het Uitvoeringsbesluit belastingen van

47 Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567 (Ondernemerspakket 2001).
4S Uit het antwoord op vraag G.1 van het Besluit staatssecretaris van Financiën van 19 december 2002, nr.
CPP2002~2456M, V-N 2003~4.15, blijkt dat de Staatssecretaris vindt dat de vrijstelling niet geldt voor
vermogensbestanddelen die niet tot de voortgezette onderneming gaan behoren. Ter motivering draagt de
Staatssecretaris aan dat artikel 14c Wet Vpb 1969 op grond van het vierde lid, onderdeel a, niet van toepassing is
op vermogensbestanddelen die niet kunnen gaan behoren tot het vermogen waarmee de onderneming door de
aandeelhouder wordt voortgezet.
49
In dit onderzoek wordt alleen aandacht geschonken aan de nieuwe bepalingen van de artikelen Sa en Sb, zoals
gepubliceerd in Stb. 1996, 144 (V-N 1996, blz. 961, pt. 29). Deze zijn in werking getreden per 1 maart 1996 en
kennen een terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur. Op handelingen die hebben plaatsgevonden
tussen laatstgenoemd tijdstip en 1 maart 1996 en die onder het oude regime waren vrijgesteld, kan het toen
geldende regime worden toegepast. Artikel Sc is ingevoerd bij Besluit van 6 februari 1999, Stb. 1999, 68, en
werkt terug tot en met 1 februari 1998. Bij Besluit van 27 december 2000, Stb. 2000, 600, is artikel Sb op een
ondergeschikt en hier verder niet relevant onderdeel gewijzigd.
So Voordien was ze geregeld in onderdeel e(vrijstelling wegens inbreng). De overheveling was nodig omdat de
vrijstelling wegens inbreng een andere opzet kreeg.
51 De wet trad in werking op 24 juni 1998. Voorzover de artikelen van de wet betrekking hebben op een splitsing
op de voet van artikel 2:334a BW werken zij terug tot en met 1 februari 1998.
SZ
Besluit staatssecretaris van Financiën 25 maart 1996, nr. VB96I850, V-N 1996, blz. 1405, pt. 29.
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rechtsverkeer nog niet geregeld. Aan te nemen valt dat indien een situatie voldoet aan de
maatstaven neergelegd in Sa en~of Sb en~of Sc, de belastingplichtige mag kiezen aan welk
artikel hij de situatie relateert.
4.5.4.2

Fusie

4.5.4.2.1
Voorwaarden
De vrijstelling wegens fusie is geregeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel h, WBR. S3 De
faciliteit is uitgewerkt in artikel Sa Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. De
prealabele vraag is om welke vorm van fusie het hier gaat: aandelenfusie, bedrijfsfusie en~of
juridische fusie?
In artikel Sa, eerste lid, Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer is vermeld dat de
vrijstelling voor fusie van toepassing is, indien een vennootschap uitsluitend de gehele
onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan van een andere vennootschap verkrijgt
tegen toekenning van aandelen. 54 Het gaat dus de facto om een bedrijfsfusie. Het begrip
bedrijfsfusie heeft voor de WBR wel een andere invulling dan voor artikel 14 Wet Vpb. In het
laatste artikel zijn allerlei beperkende voorwaarden gesteld, waaraan moet worden voldaan
voordat van de bedrijfsfusiefaciliteit gebruik kan worden gemaakt. Gemeenschappelijk
kenmerk van zowel de Vpb-bedrijfsfusie, als de WBR fusie is dat een vennootschap een
(zelfstandig onderdeel van een) onderneming van een andere vennootschap verkrijgt tegen
toekenning van aandelen. Hierbij teken ik aan dat hiermee niet is gezegd dat het
ondernemingsbegrip uit de WBR gelijk is aan dat van de Wet IB 2001. In dit onderzoek gaat
het om een materiële onderneming en die kan in elk geval in beginsel gebruik maken van de
ss
bedrijfsfusie uit de WBR.
In verband met het vereiste van uitreiking van aandelen kan de vrijstelling bij een koopverkoopovereenkomst nimmer gelden. Men kan wel onder omstandigheden van de vrijstelling
wegens interne reorganisatie gebrtuk maken. Het woord "uitsluitend" is opgenomen om aan te
geven dat het niet mag gaan om `losse' vermogensbestanddelen van een onderneming.só
4.5.4.2.2

Terugname vrijstelling

In twee gevallen wordt achteraf alsnog overdrachtsbelasting geheven.
Aanhoudingseis
In artikel Sa, derde lid, Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer is het eerste geval
geregeld. Het gaat erom dat de inbrengende vennootschap binnen drie jaren na de fusie niet
meer in het bezit is van alle bij of in verband met die fusie verkregen aandelen. Deze
s3 Voor inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1995, Stb. 1995, 660 (terugsluis reparatiewetsvoorstelbtw), was deze vrijstelling opgenomen in artikel 15, eerste lid, onderdeel e, WBR. In de Memorie van
Toelichting bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken !! 1995-1996, 24 428, nr. 3, blz. 11) wordt over de overheveling
gezegd dat voorkeur gegeven wordt aan een afzonderlijk te regelen fusiefaciliteit en een inbrengfaciliteit voor
onderdeel e die zo opgezet is dat zij alleen van toepassing is op de gevallen waarin een onderneming wordt
ingebracht in een vennootschap zonder een in aandelen verdeeld kapitaal.
s~ In het tweede lid wordt bij de toekenning van aandelen een creditering van ten hoogste l00~o van de waarde
van hetgeen op de aandelen is gestort toegestaan ( de oneigenlijke inbreng).
ss Zie nader over het ondernemingsbegrip R.T.G. Verstraaten ác Y.E. Gassler, Cursus Belastingrecht
(Belastingen van rechtsverkeer) , Deventer: Gouda Quint (losbl.), onderdeel 2.3.12.C.
sb
Deze omschrijving is ook terug te vinden voor de kapitaalsbelasting in artikel 37, tweede lid, onderdeel a,
WBR.
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vennootschap heeft juist haar onderneming ingebracht als storting op de verkregen aandelen
in de overnemende vennootschap. Er geldt de facto een vervreemdingsverbod van drie jaar.
Worden binnen deze termijn één of ineer aandelen vervreemd, dan wordt de vrijstelling in
haar geheel teruggenomen. Met deze sanctie wordt voorkomen dat een onroerende zaak vrij
van overdrachtsbelasting wordt overgedragen. Stel dat A BV een onderneming, waartoe een
onroerende zaak behoort, aan B BV wil overdragen, dan is in beginsel overdrachtsbelasting
verschuldigd. Doordat de overdracht wordt ingekleed conform de fusievrijstelling is geen
overdrachtsbelasting verschuldigd. Zou er nu geen vervreemdingsverbod gelden, dan zou A
BV vervolgens de aandelen in B BV kunnen ~erko~en met als resultaat dat er in het geheel
geen overdrachtsbelasting verschuldigd is geweest. Het vervreemdingsverbod geldt blijkens
het vijfde lid niet in het geval dat de aandelen worden vervreemd in het kader van een voor de
kapitaalsbelasting gefacilieerde fusie, splitsing of interne reorganisatie,sg zij het dat de in dat
kader verkregen aandelen in de plaats van de vervreemde aandelen komen. A1 met al komt het
voor een insolvente vennootschap erop neer dat zij aandelen verkrijgt die zij minimaal drie
jaar moet aanhouden.
Voortzettingseis
Het tweede geval is geregeld in Sa, vierde lid, Uitvoeringsbesluit belastingen van
rechtsverkeer. Hierbij gaat het erom dat de verkrijgende vennootschap gedurende een periode
van ten minste drie jaar na de fusie de onderneming voortzet (voortzettingseis). Bij staking
van de onderneming binnen drie jaar is dan alsnog de overdrachtsbelasting verschuldigd. De
voortzettingseis geldt blijkens het zesde lid niet in het geval dat de onderneming wordt
vervreemd in het kader van fusie, splitsing en interne reorganisatie, als bedoeld in het
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (doorinbreng). 59 Aangezien het in dit
onderzoek gaat om een éénmalige doorstart van de onderneming, ga ik niet verder in op de
doorinbreng.
4.5.4.2.3
Belemmeringen voor de insolventiepraktijk
In de insolveriiepraktijk wordt niet vaak gebruik gemaakt van de fusiefaciliteit. Dit houdt
verband met het vereiste van uitreiking van aandelen, de aanhoudingseis en de
voortzettingseis. Zij vormen een belemmering voor de insolventiepraktijk.
De insolvente vennootschap wier (gedeelte van een) onderneming wordt overgedragen, zal
meer géinteresseerd zijn in liquide middelen dan in aandelen. De fusie kan alleen worden
toegepast op voorwaarde van uitreiking van aandelen. Die aandelen kunnen vanwege het
vervreemdingsverbod de eerste drie jaren niet worden verkocht. De verkoop van een
onderneming levert dus bij toepassing van de fusiefaciliteit (direct) geen liquide middelen op.
Dat zal nu vaak niet de bedoeling zijn, omdat na overdracht van de onderneming een aantal
substantiële passiva zullen achterblijven. In faillissementssituaties zal de vennootschap
worden geliquideerd en men kan dan niet drie jaar wachten met de verkoop van de aandelen.
Maar ook als men niet liquideert zal men liquide middelen moeten hebben om de passiva te
betalen. Voorts is het ook vreemd dat een insolvente vennootschap als moedermaatschappij
57 Deze verkoop is vrij van overdrachtsbelasting. Ik ga ervan uit dat B BV geen onroerendgoedlichaam is,
hetgeen waarschijnlijk is. B BV heeft een materiële onderneming, waardoor niet aan de bezitseis zal zijn
voldaan. Voorts zal het onroerend goed voor het bedrijf gebruikt worden, waardoor nimmer aan de exploitatieeis zal zijn voldaan. Zie nader ~ 4.4.2.
58 Artikel 37, tweede lid, WBR.
s9
In het zesde lid wordt in tegenstelling tot het vijfde lid niet verwezen naar een voor de kapitaalsbelasting
gefacilieerde fusie. Dit komt omdat het in het vijfde lid gaat om vervreemding van aandelen, terwijl het in het
zesde lid gaat om vervreemding van een onderneming waardoor geen kapitaal wordt bijeengebracht in de zin van
artikel 37 WBR.
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gaat fungeren. De onderneming, de onroerende zaak incluis, gaat immers naar de
overnemende vennootschap tegen uitreiking van aandelen. Daarnaast kan ook de
voortzettingseis bezwaarlijk zijn voor de insolventiepraktijk. Bij een doorstart zal de fmancier
zeker kijken naar de levensvatbaarheid van de onderneming, maar onzeker blijft of
voortzetting gedurende drie jaar binnen de verkrijgende rechtspersoon mogelijk of wenselijk
zal zijn. Daaz komt nog bij dat de precieze reikwijdte van het begrip "staking" onduidelijk is.
Hierover zijn geen jurisprudentie en Besluiten van de zijde van de Staatssecretaris
voorhanden. Hier zal geen discussie over ontstaan bij een feitelijke stillegging van een bedrijf
of de liquidatie van de vennootschap, maar onduidelijk is in hoeverre inkrimping of wijziging
van de ondernemingsactiviteiten is toegelaten. Het vervreemden van een enkel goed, dat
onderdeel vormde van de verkregen onderneming of het zelfstandig deel daarvan, zal de
sanctie niet in werking doen treden, mits de onderneming als zodanig v~ordt voortgezet.óo
Ik wil het niet laten bij deze constatering. Men dient zich namelijk de vraag te stellen of de
fusievrijstelling niet aangepast moet worden om aan voornoemde bezwazen tegemoet te
komen. Het aandelenvereiste zal zijn ingegeven door het ~it dat er bij uitreiking van aandelen
geen liquide middelen vrijkomen. In het fiscale recht ziet men deze koppeling vaker. Ter
illustratie zij bijvoorbeeld verwezen naar de geruisloze inbreng van een IB-onderneming in
een BV 61 en de bedrijfsopvolging zonder afrekening met gebruikmaking van de
bedrijfsfusieregeling.ó2 Het aandelenvereiste lijkt daarom logisch, maaz men dient zich te
realiseren dat de verkrijger de overdrachtsbelasting verschuldigd is. Het is niet zo dat er een
opbrengst voor een partij is, waaruit deze de verschuldigde belasting kan betalen. Anderzijds
kan het niet zo zijn dat in normale situaties van verkoop van onroerende zaken direct
overdrachtsbelasting wordt geheven, terwijl dat bij verkoop van een (gedeelte van een)
onderneming niet het geval zou zijn. Mijns inziens is het dus niet mogelijk om het
aandelenvereiste in te perken ten behoeve van de insolventiepraktijk.
Het verlaten van het vervreemdingsverbod kan volgens mij ontoelaatbaar ontwijkingsgedrag
in de hand werken, zoals het voorbeeld bij bespreking van het vervreemdingsverbod liet zien.
Het mag niet zo zijn dat onroerende zaken feitelijk worden overgedragen zonder hef~ing van
overdrachtsbelasting. De voortzettingseis is volgens mij daarom eveneens een redelijke eis.
Al met al bestaat er dan ook geen aanleiding de fusieregeling ten behoeve van de
insolventiepraktijk te wijzigen. Er is wel een belemmering, maaz die is gerechtvaardigd.
4.5.4.3

Juridische spGtsing

4.5.4.3.1
Voorwaarden
Bij Wet van 17 juni 1998, Stb. 1998, 350, zijn een aantal fiscale wetten veranderd in verband
met invoering van de juridische splitsing. De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting is nader
uitgewerkt in artikel Sc Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.
Ingevolge dit artikel geldt er een vrijstelling voor de juridische splitsing, behoudens in het
geval dat de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van
belastingheffmg (antimisbruiktoets). De juridische splitsing wordt geacht te zijn gericht op het
ontgaan of uitstellen van belastingheffing in de volgende twee gevallen, tenzij let tegendeel
bo In dezelfde zin J.S. Rijkels, Belastingen van rechtsverkeer, Fiscaal commentaar, Deventer: Kluwer 1998,
aantekening 11.4.9 bij artikel 15.
61 Artikel 3.65 Wet IB 2001.
62 Artikel 14 Wet Vpb 1969.
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aannemelijk wordt gemaakt. Het eerste geval betreft een aandeelhouder of een
samenwerkende groep van aandeelhouders die ten tijde van de splitsing doorslaggevende
zeggenschap in de splitsende vennootschap heeft en deze zeggenschap in een bij de splitsing
betrokken lichaam behoudt of verkrijgt, doch deze binnen drie jaren na de splitsing kwijtraakt
door vervreemding van de aandelen. Het tweede geval betreft een afsplitsing, waarbij de
verkrijgende vennootschap aandelen uitreikt aan de splitsende vennootschap en de splitsende
vennootschap zijn belang in de verkrijgende vennootschap binnen drie jaren na de splitsing
geheel of ten dele vervreemdt. In beide gevallen gaat het derhalve om een
vervreemdingsverbod. De veronderstelling dat de juridische splitsing is gericht op het ontgaan
of uitstellen van belastingheffmg, geldt blijkens het derde lid niet in het geval van
vervreemding van de aandelen in het kader van een voor de kapitaalsbelasting gefacilieerde
fusie, splitsing of reorganisatie,ó3 met dien verstande dat de in dat kader verkregen aandelen in
de plaats komen van de oorspronkelijke aandelen. Overigens zij opgemerkt dat het tweede lid
geen limitatieve opsomming geeft. Er bestaat dus altijd een risico dat een splitsing toch niet
gefacilieerd wordt, doordat niet aan de antimisbruiktoets is voldaan.
4.5.4.3.2
Belemmering voor de insolventiepraktijk
De fiscale wetgeving creëert eigenlijk geen belemmering voor de insolventiepraktijk om de
simpele reden dat de juridische splitsing in de insolventiepraktijk om civiele redenen
nauwelijks voorkomt. Indien dit buiten beschouwing wordt gelaten, dan moet gecons tateerd
worden dat het vervreemdingsverbod een belemmering zou zijn. Dit verbod is bij de
fusieregeli~ig ook aan bod gekomen. Daar werd door mij geconstateerd dat het
vervreemdingsverbod acceptabel is, omdat anders ontoelaatbaar ontwijkingsgedrag mogelijk
wordt. Hier staat tegenover dat in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel over
splitsing bepleit is dat splitsing bij uitstek een geschikt middel vormt om van een
rechtspersoon in financiële moeilijkheden levensvatbare onderdelen af te scheiden zodat deze
niet in de deconfiture worden meegesleurd. 64 Hoewel een tarief van óo~o aan
overdrachtsbelasting niet snel prohibitief zal zijn, was het ook mogelijk geweest in het
verlengde van het opgemerkte in de Memorie van Toelichting, in het civiele traject geen
overdrachtsbelasting te heffen bij juridische splitsing in faillissement of surseance.
4.5.4.4

Interne reorganisatie

4.5.4.4.1
Voorwaarden
De vrijstelling wegens interne reorganisatie
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.

is

nader

uitgewerkt

in

artikel

Sb

In het eerste lid is bepaald dat de vrijstelling van toepassing is, indien een tot het concern
behorende vennootschap onroerende zaken overdraagt aan een andere vennootschap van dat
concern. Het is niet nodig dat de overdracht van de onrcerende zaak plaatsvindt in het kader
van een overdracht van een onderneming. De titel van de overdracht is niet van belang. Het
kan gaan om koop, huurkoop, ruil et cetera. Derhalve is uitreiking van aandelen geen
voorwaarde voor het al dan niet van toepassing zijn van de vrijstelling. De omschrijving van
het eerste lid leidt ertce dat beide vennootschappen deel moeten uitmaken van hetzelfde
concern. Daardoor kan ook de verkrijging van onroerende zaken buiten het verband van
overdracht van een onderneming of aandelen gefacilieerd worden. In het tweede lid wordt het
begrip concern omschreven. Het gaat om het bestaan van een topvennootschap die niet voor
900~0 of ineer in handen is van een andere vennootschap. Deze topvennootschap vormt een
63 Zie artikel
37, tweede lid, WBR.
ba
Kamerstukken 11 1 995-1 996, 24 702, nr. 3, blz. 6.
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concern met alle vennootschappen waarin het middellijk of onmiddellijk een belang van 900~0
of ineer heeft.
4.5.4.4.2
Terugname vrijstelling
In twee gevallen wordt achteraf alsnog overdrachtsbelasting geheven.
Aanhoudingseu
Het eerste geval is geregeld in artikel Sb, derde lid, Uitvoeringsbesluit belastingen van
rechtsverkeer. De verkrijgende vennootschap moet na de verkrijging nog ten minste drie jaar
deel van het concern blijven uitmaken (aanhoudingseis).65 Zonder deze aanhoudingseis zou de
overdrachtsbelasting relatief simpel ontweken kunnen worden. Stel dat een concern insolvent
is, maar men beschikt over een onroerende zaak waarvoor de niet tot het concern behorende
vennootschap C BV belangstelling heeft. Binnen het concern wordt A BV opgericht en die
verwerft van B BV, die eveneens tot het concern behoort, de betreffende onroerende zaak.
Deze verkrijging is vrijgesteld vanwege interne reorganisatie. Vervolgens worden de aandelen
in A BV aan C BV overgedragen. Deze overdracht geschiedt zonder overdrachtsbelasting.óó
Het resultaat zou zijn dat C BV het belang in de onroerende zaak heeft verkregen zonder
heffmg van overdrachtsbelasting. In ruil daarvoor zou het concern een betere prijs kunnen
bedingen, omdat de dsuk van de overdrachtsbelasting er niet is. Door de aanhoudingseis heeft
deze constructie ter voorkoming van heffing van overdrachtsbelasting echter niet de door de
belastingplichtige gewenste gevolgen.
Het is overigens niet zo dat alle aandelen drie jaar lang behouden moeten worden. Het gaat
erom dat de verkrijgende vennootschap binnen het concern blijft. Gezien de defuutie in het
tweede lid is daarvoor 900~o van de aandelen nodig, hetgeen betekent dat maximaal l00~o kan
worden vervreemd. Dit kan nu juist een probleem zijn bij insolventie. Indien bijvoorbeeld na
de overdracht van de onroerende zaak het concern uiteenvalt, dan zal alsnog
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Maar ook als de verkrijgende rechtspersoon later
geliquideerd moet worden, houdt zij op onderdeel te zijn van het concern. Door de liquidatie
kan formeel niet aan de aanhoudingseis worden voldaan. Toch kan latere heffing van
overdrachtsbelasting mogelijk worden voorkomen op een van de volgende twee manieren. De
eerste manier is dat de ve rkrij gende rechtspersoon voorafgaande aan de liquidatie de
onroerende zaak overdraagt aan een andere concernvennootschap. Verstraaten 8c Gassler
menen dat in dat geval niet op de verleende vrijstelling moet worden teruggekomen. De
onroerende zaak blijft immers binnen het concern.67 De tweede manier is dat de onroerende
zaak wordt verkregen door een vennootschap die niet tot het concern behoort. Deze niet
concernvennootschap zal dan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Daarom menen
Verstraaten ác Gassler dat nu overdrachtsbelasting van de verkrijger wordt geheven er
eveneens geen aanleiding bestaat om op de verleende vrijstelling terug te komen.ó8 Indien
overigens wel zou worden teruggekomen op de vrijstelling, dan kan de verkrijger in
aanmerking komen voor ve rmindering van overdrachtsbelasting (artikel 13 WBR), als het
vervreemdingsverbod wordt overtreden binnen een termijn van zes maanden na de interne
bs Blijkens bladzijde
8 van de Toelichting bij het Wijzigingsbesluit in Stb. 1996, 144, geldt deze voorwaarde
alleen zolang de onroerende zaak nog tot het vermogen van de vennootschap wordt gerekend en niet is
overgedragen aan een andere vennootschap van het concern.
66 In deze fictieve situatie mag dan niet voldaan worden aan de voorwaarden van een onroerendgoedlichaam,
omdat anders toch overdrachtsbelasting verschuldigd is.
67 R.T.G. Verstraaten 8c Y.E. Gassler, Cursus Belastingrecht (Belastingen van rechtsverkeer) , Deventer: Gouda
Quint (losbl.), onderdeel 2.3.14.D.b.
68 R.T.G. Verstraaten 8c Y.E. Gassler, Cursus Belastingrecht (Belastingen van rechtsverkeer) , Deventer: Gouda
Quint (losbl.), onderdeel 2.3.14.D.b.
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reorganisatie. Voorts dient men zich te realiseren dat bij emissie van aandelen de verkrijgende
vennootschap het concern kan verlaten met het gevolg dat alsnog overdrachtsbelasting is
verschuldigd. Dit is uiteraard afhankelijk van wie de aandelen uitgeeft. Dit zal niet snel de
verkrijgende vennootschap zijn, omdat mag worden aangeno men dat men de onroerende zaak
onderbrengt in een financieel gezonde vennootschap.
Voortzettingseis
Het tweede geval waarbij alsnog overdrachtsbelasting wordt geheven is geregeld in artikel Sb,
vierde lid, Uitvceringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. De onderneming van de
overdragende vennootschap moet ten minste drie jaar binnen het concern worden voortgezet
(voortzettingseis). De aanhoudingseis heeft betrekking op de verkrijgende vennootschap,
terwijl de voortzettingseis juist betrekking heeft op de overdragende vennootschap.
De voortzettingseis geldt niet wanneer de overdragende vennootschap tot het concern is gaan
behoren in het kader van een voor de kapitaalsbelasting vrij~stelde fusie en de binnen het
concern overgedragen onroerende zaken of rechten waazaan deze zijn onderworpen reeds
waren verkregen door de overdragende vennootschap, voordat deze vennootschap onderdeel
uitrnaakte van het concern. Met de voortzettingseis wordt voorkomen dat een concern met
voorbijgaan aan overdrachtsbelasting een onroerende zaak kan verkrijgen van een niet tot dat
concern behorende vennootschap. Stel dat D BV, niet behorende tot het concern, eigenazesse
is van een onrcerende zaak. Concernvennootschap E BV koopt 900~0 of ineer van de aandelen
in D BV. Vervolgens wordt de onrcerende zaak aan een zuster overgedragen met vrijstelling
wegens interne reorganisatie. Daarna worden de aandelen in D BV verkocht aan een
gegadigde buiten het concern. Deze transacties zouden zonder de voortzettingseis kunnen
geschieden zonder overdrachtsbelasting.
Bij Besluit heeft de Staatssecretaris de voortzettingseis verduidelijkt. De vraag was of de
voorwaarde inhoudt dat de onderneming van de overdragende vennootschap reeds drie j aar
binnen het concern moet zijn voortgezet alvorens onroerende zaken kunnen worden
overgedragen. De Staatssecretaris geeft aan dat het mogelijk is om reeds binnen de
driejaarstermijn overdracht van onroerende zaken binnen het concern te laten plaatsvinden
met vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Een binnengekomen concernvennootschap kan
dus meteen haaz onrcerende zaken vrij van overdrachtsbelasting overdragen binnen het
concern. Er is dan wel overdrachtsbelasting verschuldigd, indien de onderneming van de
overdragende vennootschap binnen drie jaar na binnenkomst in het concern niet meer in
concernverband wordt voortgezet.ó9
4.5.4.4.3
Belemmeringen voor de insolventiepraktijk
Ondanks dat de regeling soepele voorwaarden kent (zo kan de enkele overdracht van een
onroerende zaak al worden gefacilieerd), wordt in de insolventiepraktijk weinig gebruik
gemaakt van deze regeling. De belangrijkste reden is dat een van de voorwaazden voor
vrijstelling is dat de onroerende zaak binnen het concern moet blijven. Juist in gevallen van
insolventie binnen het concern zal men liquiditeiten willen hebben aflcomstig van buiten het
concern. Dit kan anders zijn, indien slechts een of enkele vennootschappen fmanciële
problemen hebben. Overdracht van de onroerende zaak tegen betaling van een koopsom~o
binnen het concern kan dan een optie zijn. De realiteit binnen de insolventiepraktijk is echter
dat men de onroerende zaak aan een derde wil verkopen of liquiditeiten wenst te verkrijgen.
Alsdan past heffing in de systematiek van de overdrachtsbelasting.
69 Besluit staatssecretaris van Financiën van 21 mei 1996, VB96I1317, V-N 1996, blz. 2049, pt. 16.
'" Al dan niet met verrekening met een schuld van de verkrijger aan de overdragende vennootschap.
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Daarnaast ~l de voortzettingseis een belemmering in de insolventiepraktijk vormen. Dat de
onderneming van de overdragende vennootschap binnen het concernverband moet worden
voortgezet, impliceert dat niet aan de voortzettingseis is voldaan, wanneer door een emissie
van aandelen de overdragende vennootschap niet meer tot het concern gaat behoren. In de
insolventiepraktijk is te denken aan een crediteurenakkoord, waarbij aandelen worden
uitgereikt aan de crediteuren. Nu zal dat naar mijn inschatting niet zo'n probleem zijn, omdat
bij een succesvolle doorstart door middel van een crediteurenakkoord er minder behoefte zal
bestaan de onroerende zaak uit de vennootschap te halen. Daarentegen zal bij een
activatransactie de vennootschap vaak worden geliquideerd, waardoor niet meer aan de
voortzettingseis zal kunnen worden voldaan. Naast liquidatie van de vennootschap valt voorts
te denken aan de feitelijke stillegging van het bedrijf of verhuur of verpachting van de
onderneming buiten het concern. Hiermee zij aangegeven dat de voortzettingseis niet te
verenigen is met een aantal voor de insolventiepraktijk specifieke situaties.71
Dit roept de vraag op of de voortzettingseis dan niet aangepast zou moeten worden De
voortzettingseis is, zoals het voorbeeld liet zien, een redelijke eis. Het komt mij voor dat
eigenlijk geen aparte wijziging ten behoeve van de insolventiepraktijk kan worden gemaakt.
Er is dan ook een belemmering, maar die is gerechtvaardigd.

4.6
Afronding
Dit hoofdstuk ging over een belasting waarvan communis opinio is dat zij geen rechtsgrond
heeft. Het impliceert wel dat de insolventiepraktijk op een onzuivere grond kan worden
gehinderd door deze belasting. In de insolventiepraktijk zal de overdrachtsbelasting
nauwelijks een rol spelen bij een crediteurenakkoord. Bij een aandelentransactie speelt alleen
de overdrachtsbelasting, indien een onroerendgoedlichaam wordt verkregen. Bij een
activatransactie zijn er veel vrijstellingsregelingen, maar in de insolventiepraktijk kunnen zij
om uiteenlopende redenen nauwelijks gebruikt worden.

~~ Verstraaten 8z Gassler menen dat bij een activatransactie de vrijstelling niet mcet worden teruggenomen,
indien de transactie geschiedt in het kader van de bedrijfsfusieregeling. Alsdan blijft immers, via het door de
overdragende vennootschap verkregen aandelenbezit, het economische belang bij de overgedragen onderneming
bij het concern. Zij menen dat deze redenering ook kan worden gevolgd bij een vervreemding van de aandelen in
de overdragende vennootschap, indien die vervRemding plaatsvindt door een aandelenfusie voor de
kapitaalsbelasting ex artikel 37, tweede lid, onderdeel a, WBR (R.T.G. Verstraaten 8z Y..E. Gassler, Cursus
Belastingrecht (Belastingen van rechtsverkeer), Deventer: Gouda Quint (losbL), onderdeel 2.3.14.D.c3).
Volgens Hoge Raad 19 januari 1994, BNB 1994~90, is geen sprake van voortzetting van de onderneming bij
verandering van exploitatie door verhuur aan een derde. Verstraaten 8c Gassler leiden uit dit arrest af dat wel van
voortzettmg kan worden gesproken bij verhuur aan een andere concernvennootschap. Zoals aangegeven in ~
6.4.3 is de bedrijfsfusieregeling geen regeling die feitelijk toepassing vindt in de insolventiepraktijk.
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5

WET INKOMSTENBELASTING 2001

5.1
Inleiding
In dit hoofdstuk staat de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) centraal.
Ingevolge artikel 1.1 Wet IB 2001 wordt onder de naam inkomstenbelasting een belasting van
natuurlijke personen geheven. Indien er een onderneming wordt gedreven, dan is de
ondernemer-natuurlijk persoon belastingplichtige voor de Wet IB 2001 en niet de
onderneming. Wordt de onderneming gedreven door een BV1NV, dan is de BVlNV de
belastingplichtige, maar alleen voor de Wet Vpb 1969. Aangezien in dit onderzoek de
doorstart van een onderneming van een BVINVi centraal staat, lijkt bespreking van de Wet IB
2001 achterwege te kunnen blijven. De BVINV is immers op grond van artikel 2, eerste lid,
onderdeel a, Wet Vpb 1969 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Om twee redenen is
beschouwing van de Wet IB 2001 toch relevant.
De eerste reden is dat aandeelhouders en schuldeisers onderworpen kunnen zijn aan de
inkomstenbelasting. De Wet IB 2001 is relevant voor degenen die het uiteindelijke belang in
de vorm van aandelen in de onderneming hebben. Bij dit belang gaat het altijd om natuurlijke
personeq ook in het geval dat het een concern betreff met vele vennootschappen Bij de
categorie natuurlijke personen wordt hierna een onderscheid ~maakt tussen IB-ondernemers
wier aandelen of vorderingen tot het ondernemingsvermogen behoren, resultaatgenieters,
aanmerkelijkbelanghouders en box 3-aandeelhouders~schuldeisers. Naast de IB-ondernemer
kent de wet nog twee "winstgenieters". Zij zijn echter fiscaal geen ondernemer. In de eerste
plaats gaat het om medegerechtigden in de zin van artike13.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB
2001. Globaal gezegd gaat het dan om de commanditaire vennoot. In de tweede plaats wordt
belastbaze winst uit onderneming genoten door degene die een geldlening heeft verstrekt aan
een ondernemer (dus een natuurlijk persoon met een onderneming), waarbij de geldlening
voor de onderneming van die ondernemer in feite fungeert als eigen vermogen van die
onderneming (artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001).~ Deze twee "winstgenieters"
komen niet in aanmerking voor alle regelingen in de winstsfeer. Zo bestaat er geen recht op
ondernemersaftrek, omdat die is voorbehouden aan de `echte' ondernemer. Deze
winstgenieters behandel ik niet apart, maaz laat ik `meelopen' met de IB-ondernemer. De
reden hiervoor is dat zij hooguit schuldeiser van een insolvente BV~NV kunnen zijn en dan
zijn de fiscale implicaties dezelfde als voor een IB-ondernemer. Met betrekking tot het
onderscheid tussen resultaatgenieters en aanmerkelijkbelanghouders merk ik op dat een
belastingplichtige met een vordering op een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang
heeft, formeel een ~esultaatgenieter is voorzover het de vordering betreft.2 Ik zal echter de
fiscale implicaties voor een aanmerkelijkbelanghouder in zijn hoedanigheid van schuldeiser
behandelen onder het kopje `aanmerkelijkbelanghouder'. Dit zal voor de lezer ook
overzichtelijker zijn, omdat in de praktijk aandelen en vorderingen bij een
aanmerkelijkbelanghouder nauw samen gaan.
De tweede reden is dat door artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 een aantal artikelen van de
Wet IB 2001 van overeenkomstige toepassing zijn voor aan de Wet Vpb 1969 onderworpen
~ Deze behandeling van geldleningen geldt niet voor zogenoemde Tante Agaathleningen (a rtikel 3.3, zevende
lid, Wet IB 2001, zie nader ~ 5.2.2.5.5) en geldleningen aan'verbonden' personen (artikel 3.3, vierde lid, Wet IB
2001; dat soort geldleningen valt onder'belastbaar resultaat uit overige wericzaamheden').
2 Het wordt gezien als werkzaamheid ex artikel 3.92, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001. In hoofdstuk 4 van de
Wet IB 2001 (dat gaat over aanmerkelijk belang) vindt men geen belastbaar feit inzake de vordering van een
aanmerkel ij kbel anghouder.
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lichamen. Hoewel dus de schuldenaar in dit onderzoek een BV~NV is en daarmee
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, is een aantal bepalingen uit de Wet IB 2001
relevant voor deze BV~NV. Ter illustratie wijs ik op de kwijtscheldingswinstregeling. Die is
geregeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001, maar wordt in artikel 8, eerste
lid, Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing verklaazd.
Hierna komen eerst de implicaties van de Wet IB 2001 voor het akkoord aan bod (~ 5.2).
Vervolgens komt de betekenis van de Wet IB 2001 voor de aandelentransactie aan de orde (~
5.3). Daarna worden de consequenties van de Wet IB 2001 voor de activatransactie besproken
(~ 5.4). Ten slotte wordt het geheel afgerond (~ 5.5).

5.2

Akkoord

5.2.1
Inleiding
In dit onderzoek komen de vijf in de praktijk meest toegepaste varianten van een akkoord aan
bod. Het gaat dan om het percentageakkoord, de converteerbaze geldlening, de achtergestelde
lening, de omzetting in aandelen en de overnameconstructie. Hierna worden de implicaties
van toepassing van de Wet IB 2001 voor deze verschillende varianten van het akkoord
beschreven.
5.2.2

Variant 1: percentageakkoord

5.2.2.1
Inleiding
Bij een percentageakkoord wordt een gedeelte van de vordering vo ldaan met kwijting of
kwijtschelding voor het onvoldane gedeelte van de vordering. Hierbij vervult de
kwijtscheldingswinstregeling een belangrijke rol. De essentie van deze regeling is dat de
winst bij de schuldenaaz als ~volg van het prijsgeven van de vordering door de schuldeiser,
is vrijgesteld voorzover zij de compensabele verliezen te boven gaat. Daarmee kan de
schuldenaar de facto een onbelaste doorstart maken. De kwijtscheldingswinstregeling is niet
relevant voor de andere hierna te behandelen vier varianten van het akkoord, omdat daar door
schuldeisers niets wordt prijsgegeven jegens de schuldenaaz.3 In de literatuur wordt wel
verdedigd dat ook bij de uitgifte van aandelen de kwijtscheldingswinstregeling kan worden
toegepast, maar dat wordt door mij in ~ 5.2.5 bestreden.
Hierna komt eerst de historie en de ratio van de kwijtscheldingswinstregeling aan bod (~
5.2.2.2). Daarna worden de drie elementaire begrippen uit de kwijtscheldingswinstregeling
behandeld (~ 5.2.2.3). Vervolgens wordt ingegaan op de positie van de schuldenaaz (~ 5.2.2.4)
en de schuldeiser (~ 5.2.2.5) bij een percentageakkoord.
5.2.2.2
Historie en ratio kwijtscheldingswinstregeling
Bij de historie van de kwijtscheldingswinstregeling dient men een onderscheid te maken
3 In jurisprudentie is wel een bijzonder geval aan de orde geweest, waarbij de kwijtscheldingswinstvrijstelling
toepassing vond nadat vorderingen werden overgenomen. In Hof Amsterdam 31 oktober 1986, BNB 1987~337,
VN 1988, blz. 160, pt. 29, had de moedermaatschappij van derden vorderingen op de binnen de fiscale eenheid
gevoegde en failliete dochter gekocht voor f 57.927 ( nominale waarde f 735.361), waarna de moeder de
vorderingen als oninbaar had afgeboekt. Later werd een akkoord aangeboden waarbij door derden nog eens
vorderingen van nominaal f 251.186 werden prijsgegeven. Het Hof oordeelde met een beroep op een redelijke
wetstoepassing van het begrip "prijsgeven" in artikel 8 Wet IB 1964 dat ook op het eerst behaakie voordeel van
f 677.434 de kwijtscheldingswinstregeling kon worden toegepast. De Staatssecretaris zag af van cassatie.
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tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Tot aan de inwerkingtreding van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 op 1 januari 1965 was er wat betreft de
inkomstenbelasting niets in de wet opgenomen inzake kwijtschelding; er was sprake van
rechtersrecht. In het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 4 was wel een regeling
betreffende kwijtschelding opgenomen, welke heeft gegolden tot aan de inwerkingtreding van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Kwijtscheldingswinstvrijstelling en inkomstenbelasting
In 1928 bepaalde de Hoge Raad dat een gedeeltelijke kwijtschelding van een door een
ondernemer in de uitoefening van zijn onderneming aangegane schuld onder bepaalde
omstandigheden tot de winst behoort.s In 1932 besliste de Hoge Raad dat het voordeel van de
kwijtschelding bij de schuldenaar onbelast mocht blijven voorzover bij de schuldeiser de
verhaalsmo~lijkheid zou ontbreken.ó Deze arresten behielden hun waarde onder het Besluit
op de inkomstenbelasting 1941. ~ Wel werd door de rechter een rechtsregel geformuleerd die
voorkwam dat een extra voordeel kon worden behaald. Door de verliessituatie beschikte men
namelijk vaak over compensabele verliezen. Juist die verliessituatie was de aanleiding voor
de kwijtschelding. Indien het voordeel als gevolg van de kwijtschelding werd vrijgesteld, kon
men desalniettemin de compensabele verliezen later aanwenden om daarmee winsten te
verrekenen. In 1960 bepaalde de Hoge Raad dat de verliezen ten bedrage van het onbelaste
voordeel ter zake van kwijtschelding niet meer in compensatie konden worden gebracht.g
Vanaf 1 januari 1965 werd er een kwijtscheldingswinstvrijstelling in artikel 8, eerste lid,
onderdeel c, Wet IB 1964 opgenomen en hierin werd ook het behalen van een dubbel
voordeel voorkomen. Dit werd echter niet bereikt door de verliescompensatie te beperken,
maar door de onbelastbaarheid van het kwijtscheldingsvoordeel te verminderen met de
verliescompensatie.
De vraag is overigens of er wel sprake is van een dubbel voordeel. Zwemmer stelt dat de
verrekening van verliezen voortvloeit uit de conceptie van het het totale winstbegrip en is als
zodanig zeker geen faciliteit. Ook in een situatie van vrijstelling van het kwijtgescholden
bedrag met behoud van de mogelijkheid van verliescompensatie profiteert men slechts
eenmaal van het verlies als gevolg van het feit dat een naar alle waarschijnlijkheid uit dat
verlies ontstane schuld wordt kwijtgescholden. 9 Deze redenering van Zwemmer kan ik
volgen, maar de kwijtscheldingswinst is op basis van het totale winstprincipe belast en het
staat de wetgever vrij die winst niet ~heel vrij te stellen, maar daaraan de voorwaarde te
4 Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën betreffende vennootschapsbelasting van
29 mei 1941, Stb. 1941, 402.
5 HR 5 december 1928, B. nr. 4405 en 4406. In beide gevallen was niet aan de orde dat de kwijtschelding zou
zijn ingegeven door onverhaalbaarheid. In B. nr. 4405 was de schuldenaar nog f 10.000 schuldig, maar
overeengekomen werd dat wegens de niet verantwoorde opbrengst van verkochte goederen de schuldeiser f
2.500 kwijtschold en genoegen met betaling van f 7.500 nam. In B. nr. 4406 wilde de schuldeiser (een in
liquidatie verkerende bank) snel betaling. Met het oog op de gang van zaken bij het bedrijf van de schuldenaar
was het alleszins aannemelijk dat het verschuldigde bedrag in de loop der jaren geleidelijk voldaan kon worden.
De bank en de schuldenaar kwamen directe betaling van een gedeelte van de schuld overeen met prijsgeving van
de rest.
6 HR 16 maart 1932, B. 5188. De belanghebbende genoot in werkelijkheid geen enkel materieel voordeel,
aangezien de schuldeiser afstand deed van rechten, welke niet voor verwezenlijking vatbaar waren en welke er
niet toe konden leiden dat de schuldenaar genoopt werd geldelijke offers te brengen, aldus de Hoge Raad. Latere
jurisprudentie vormde de facto een herhaling van de arresten uit 1928 en 1932. Zie HR 27 januari 1937, B. nr.
6331; HR 22 juni 1938, B. nr. 6691; HR 26 juni 1940, B. nr. 7184; HR 1 augustus 1944, B. nr. 7896; HR 27
februari 1952, B. nr. 9180, en Hof's-Gravenhage 6 december 1958, BNB 1959~194.
~ Besluit van de Secretaris -Generaal van het Departement van Financiën betreffende vennootschapsbelasting van
29 mei 1941. Stb. 1941, 414.
g HR 6 april 1960, BNB 1960~151, en HR 5 oktober 1960, BNB 1961I55.
9 J.W. Zwemmer, verliescompensatie, Deventer: Kluwer 2003, blz. 36.
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koppelen dat de belastingplichtige alleen vrijstelling geniet voorzover de winst de
compensabele verliezen overtreft. De keuze van de wetgever neemt overigens niet weg dat bij
vorderingen stammend uit verliesjaren die kwijtgescholden worden in een jaar waarin geen
verlies meer aanwezig is, dubbel voordeel kan worden genoten. In Hof Amsterdam 15 juni
1976, BNB 1977~267, was de situatie aan de orde waarin belanghebbende aanzienlijke
verliezen had geleden in de jaren 1966, 1967 en 1968. Nadien maakte belanghebbende
winsten en in 1972 waren de verliezen geheel verrekend met de winsten (het eerste voordeel),
hoewel het vermogen toen nog aanzienlijk negatief was. In 1972 werden vorderingen uit de
periode 1966-1968 gedeeltelijk kwijtgescholden. Het Hof oordeelde dat de schuldeisers ten
tijde van de kwijtschelding niet konden verwachten dat hun rechten - eventueel binnen
afzienbare tijd - voor verwezenlijking vatbaar waren en voorts dat de omstandigheid dat
belanghebbende zijn verliezen uit het verleden reeds in de aan 1972 voorafgaande jaren had
verrekend toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling (het tweede voordeel) niet in de
weg stond.
gwijtscheldingswinstvrijstelling en vennootschapsbelasting
In artikel 12 Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 was aanvankelijk bepaald dat de
vermogensvermeerdering buiten beschouwing bleef die was ontstaan door het prijsgeven van
rechten door schuldeisers ter bevordering van een reorganisatie van de belastingplichtige. De
vrijstelling werd dus beperkt tot reorganisatiewinsten. In 1944 bepaalde de Hoge Raad dat
onder dit artikel 12 ook het akkoord viel waarin de schuldeisers bij voldoening van een deel
hunner vorderingen de rest prijs~even. Er hoefde dus geen wijziging te worden gebracht in de
rechten van de aandeelhouders. l
In 1953 werd de regeling ingeperkt in dier voege dat slechts vermogensvermeerdering
vrijgesteld was voorzover de verrekenbare verliezen en het verlies dat in het jaar van
kwijtschelding was geleden, werd overtroffen. ~ 1
Uniforme voorwaarden kwijtscheldingswinstregeling voor IB en Vpb
Eind jaren zestig van de vorige eeuw zijn met de nwerkingtreding van de Wet Vpb 1969 de
voorwaarden voor de kwijtschelding in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
gelijk geworden. In artikel 8, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 1964 werd de
kwijtscheldingswinstregeling opgenomen. Dit artikelonderdeel werd in artikel 8, eerste lid,
Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing voor de vennootschapsbelasting verklaard. In
de parlementaire geschiedenis is te vinden dat er voor de inkomstenbelasting behoefte bestond
aan een bepaling die overeenkwam met die van artikel 12 Besluit op de
Vennootschapsbelasting 1942.12 Daarmee kreeg de kwijtscheldingswinstregeling uniforme
voorwaarden voor zowel de inkomstenbelasting, als de vennootschapsbelasting.
Ratio kwijtscheldingswinstregeling
De ratio van de kwijtscheldingswinstregeling is in de parlementaire geschiedenis niet
expliciet terug te vinden. Schonis beschouwt verschillende opvattingen hieromtrent, maar hij
wil de rechtvaardiging voor de kwijtscheldingswinstregeling vooral zoeken in de
wenselijkheid om de voortzetting van de onderneming, in geval van een financiële
reorganisatie,
niet te belemmeren. 13 Smeets 8z
Schonis hanteren dezelfde

lo HR 29
maart 1944, B. nr. 7820.
~~ Wet van 24 december 1953, Stb. 1953, 591. Blijkens artikel VII vond het nieuwe artikel 12 Besluit op de
Vennootschapsbelasting 1942 toepassing met ingang van het ( boek-)jaar waartoe 1 januari 1953 behoorde.
12 Hande[ingen I! 1958~1959, Bijlagen, 5 380, nr. 3, MvT, blz. 33 en 34.
" H.M.N. Schonis, `Verliezen en reorganisatie; de lege BV', WFR 1979I5400, blz. 298-299.
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rechtvaardigingsgrond. ~`~ Hoogendoorn sluit zich bij Smeets 8z Schonis aan. ~ 5 De Vries 16 en
Bouwman~ hebben eveneens dezelfde opva tting als Schonis. Hofstra 8z Stevens menen dat de
ratio is gelegen in de wens verlieslijdende ondernemingen saneringsmogelijkheden te bieden.
De vrijstelling voorkomt dat schuldeisers niet bereid zouden zijn van hun vorderingen af te
zien, omdat het prijsgevenvan die rechten zou leiden tot een belaste winst en afroming van de
voor sanering ter beschikking gestelde middelen. lg Hofstra 8i Stevens gaan er kennelijk van
uit dat de belaste winst niet kan worden verrekend met fiscaal compensabele verliezen,
winst, en dat
zulks
leidt tot een
althans
het grootste
deel van
de
vennootschapsbelastingschuld. Deze belastingschuld zou bovendien verhaald kunnen worden
met inachtneming van het fiscaal voorrecht ex artikel 21 Iw 1990. Het boekwerk van Hofstra
8z Stevens is voor de Wet IB 2001 voortgezet door Stevens alleen. Stevens geeft voor artikel
3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 dezelfde ratio. ~ 9
Wat de exacte ratio ook moge zijn, feit is dat de belastingplichtige verlost kan worden van een
deel van zijn schuldenlast zonder dat hierover belastingheffing plaatsvindt. Dat komt mij ook
redelijk voor. De kwijtscheldingswinst is een louter boekhoudkundige, papieren winst.20 Het
prijsgevenlevert geen nieuwe koopkracht voor de schuldenaar op. Het prijsgeven van een niet
te verwezenlijken schuld geeft de schuldenaar geen direct economisch voordeel. Indien
bijvoorbeeld een schuld van 300.000 de betalingscapaciteit (op termijn) van de schuldenaar al
te boven gaat, dan maakt het niet meer uit of de schuld 300.000 is of 400.000. Met lagere
schuld tot 300.000 is de schuldenaar economisch niet rijker. Balastingheffmg over de winst
als gevolg van de kwijt~scholden schulden zou slechts contraproductief werken. Deze
gedachte vindt men ook terug in het in 1987 aan de Staatssecretaris van Financiën
uitgebrachte ra~port `Belastinguitgaven in de Nederlandse inkomstenbelasting en de
loonbelasting'.2 Hierin werd gezegd dat de kwijtschelding de debiteur niet tot een werkelijk
voordeel strekt, gezien het ontbreken van een reële waarde van de kwijtgescholden schuld.
Het zou derhalve niet realistisch zijn het kwijtgescholden bedrag als belastbare winst te
beschouwen. 22 Hier voeg ik overigens aan toe dat de kwijtschelding op termijn wel tot
voordeel van de schuldenaar strekt. Hij komt in een situatie waarin hij zijn potentieel kan
aanwenden om weer winsten te genereren (`fresh start').
Niettemin heeft de kwijtscheldingswinstregeling een eigenaardigheid. Zwemmer stelt mijns
inziens terecht vast dat zoals de vrijstelling nu functioneert, zij l~t meeste profijt oplevert als
de kwijtgescholden schuld niet zozeer oninbaar is geworden door negatieve bedrijfsresultaten,
maar door een maximale financiering met vreemd vermogen.23 Negatieve bedrijfsresultaten
leiden immers tot fiscale verliezen die eerst gecompenseerd moeten worden met de winst door
het prijsgeven alvorens van vrijstelling sprake is. De lening bij financiering met vreemd
14 M.J.H. Smeets 8c H.M.N. Schonis, Kwijtscheldingswinst, Deventer: FED 1976, blz. 11, alsmede blz. 20-21.
~s Hoogendoorn, onderdeel 3 van zijn annotatie bij HR 5 april 1995, BNB 19951219, V-N 1995, blz. 1518, pt. 7.
16 R.J. de Vries, `De kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen concernverband: een fata morgana?', WFR
2002~6507, blz. 1742.
~~ J.N. Bouwman, Geldvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, AmersfooR: Sdu Fiscale en
Financiële Uitgevers 2002, blz. 284.
~g H.J. Hofstra 8z L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 1998, blz. 172, nr. 178.
'y L.G.M. Stevens, lnkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2001, blz. 216, nt. 229.
Zo Wel is het zo dat deze winst meetelt voor de totaalwinst en daarmee is de vrijgestelde kwijtscheldingswinst
een inbreuk daarop.
21 Het rapport is uitgebracht door een werkgroep, die voornamelijk bestond uit arríitenaren van het Ministerie
van Financiën.
22
Belastinguitgaven in de Nederlandse Inkomstenbelasting en Loonbelasting, Den Haag: Ministerie van
Financiën 1987, blz. 36.
z3 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, Deventer: Kluwer 2003, blz. 36.
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vermogen leidt niet tot negatieve bedrijfsresultaten (hooguit doet de rente dat), waardoor bij
het prijsgeven van een lening de vrijstelling hoger uitvalt. Men zou zich de vraag kunnen
stellen of de kwijtscheldingswinstregeling op deze manier niet het aantrekken van (te veel?)
vreemd vermogen stimuleert. Naar mijn oordeel zal zelfs bij een bevestigende beantwoording
het effect macro-economisch gering zijn. Bij de keuze voor vreemd of eigen vermogen zal een
eventuele latere tcepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen overweging zijn.
Daarnaast zal de finar~iering meestal geschieden door banken en die plegen vanwege hun
separatistenpositie hun rechten niet snel prijs te grven. Die schulden kunnen vaak vanwege
zekerheidsrechten zoals pand en hypotheek verhaald worden en prijsgeven is dan niet aan de
orde.
5.2.2.3
Elementaire begrippen kwijtscheldingswinstregeling
Artike13.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 luidt:
"Tot de winst behoren niet voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor
verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, voorzover de voordelen de som van het
verlies uit werk en woning dat overigens mocht zijn geleden en de volgens afdeling 3.13 te
verrekenen verliezen uit het verleden overtreffen. "
In arkikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 wordt artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001
van overeenkomstige toepassing verklaard. De kwijtscheldingswinstregeling bevat drie
elementaire begrippen, namelijk "prijsgeven", "niet voor verwezenlijking vatbare rechten" en
"verliezen", welke hierna achtereenvolgens worden behandeld.
5.2.2.3.1
Prijsgeven
Bij het prijsgeven mcet men allereerst onderscheid maken tussen prijsgeven op zakelijke en
prijsgeven op niet-zakelijke gronden. Wanneer het motief voor het prijsgeven kan worden
gevonden in de persoonlijke of vennootschappelijke relatie tussen schuldeiser en
schuldenaar,24 dan gaat het om prijsgeven op niet-zakelijke gronden. Bij prijsgeven door de
schuldeiser jegens de BVINV om persoonlijke redenen is geen sprake van een voordeel uit
onderneming, maar van een zogeheten informele kapitaalstorting, omdat er dan geen verband
bestaat tussen het prijsgeven en de uitcefening van de onderneming.25 Het prijsgeven op nietzakelijke gronden leidt tot een onbelaste vermogensaanwas bij de schuldenaar; aan de zijde
van de schuldeiser zal geen fiscaal verlies kunnen ontstaan. 26 Indien de schuldeiser zijn
vordering reeds op grond van goed koopmansgebruik had afgewaardeerd voordat een
onzakelijke kwijtschelding plaatsvindt, dan moet mijns inziens worden gecorrigeerd volgens
at-arm's- lengthcondities c.q. moet de invloed van het aandeelhouderschap uit de transacties
24

Vergelijk HR 14 juni 2002, BNB 2002I290~`, V-N 2002I35.20 (Renpaarden), waarin de Hoge Raad oordeelde
dat indien en voorzover uitgaven zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de
aandeelhouder ze voor dat deel niet aftrekbaar zijn.
z5 Bij kwijtschelding
om persoonlijke redenen wordt het voordeel niet ~erkregen uit onderneming. Aldus
Handelingen !I 1958~1959, Bijlagen, 5 380, nr. 3, MvT, blz. 34. Daarmee wordt de dan vroegere jurisprudentie
bevestigd: HR 5 december 1928, B. nr. 4405 en 4406; HR 3 juni 1936, PW nr. 13 873; Raad van Beroep Utrecht
9 mei 1938, B. nr. 6970, en HR 1 augustus 1944, B. nr. 7896. J.E.A.M. van Dijck, `Kwijtschelding van
bedrijfsschulden', WFR 195714378, blz. 955, meende overigens dat kwijtscheldingswinst geen onderdeel van de
winst vormt, omdat dit voordeel, door schuldeisers verleend, gebaseerd is op de totale vermogenspositie van de
schuldenaar en niet uitsluitend op de financiële toestand van diens onderneming als zodanig. De kwijtschelding
wordt dan ook volgens hem ingegeven door buiten de onderneming liggende omstandigheden, hetgeen een
buiten de onderneming gelegen onbelastbaar voordeel oplevert. Opgemerkt zij dat het artikel van Van Dijck ziet
op iB-ondernemers. Een eigenaar van een eenmanszaak is immers aansprakelijk voor bedrijfsschulden. Bij een
vennootschap is er maar één vermogen.
~6 Zie voor voorbeelden HR 10 maart 1993, BNB 19931237, V-N 1993, blz. 1305, pt. 15, en HR I S november
1995, BNB 1996~51, V-N 1995, blz. 4229, pt. 15.

128

worden geëlimineerd. In het geval een vordering van 100 op een dochtervennootschap wordt
afgewaardeerd door de moedervennootschap tot 40 (omdat dat op dat moment de werkelijke
waarde is) en de vordering daarna op onzakelijke gronden wordt kwijtgescholden terwijl 100
verhaalbaar was, dan moet mijns inziens de moedervennootschap 60 tot haar winst rekenen en
beloopt het informeel kapitaal in de dochter 100. Zo kom men niet toe aan toepassing van
artikel 13ba Wet Vpb 1969 (afgewaardeerde vordering).27
Indien een schuld om zakelijke redenen wordt prijsgegeven, dan behoort het daarbij tot
uitdrukking komende voordeel tot de winst. Dat bij het prij sgeven bij de schuldenaar winst
moet worden genomen houdt verband met het ruime winstbegrip van artikel 3.8 Wet IB
2001.28 Het voordeel ontstaan door de kwijtschelding is verkregen uit de onderneming. Hierna
gaat het telkens om het prijsgeven van rechten op zakelijke gronden. Dat doet de vraag rijzen
wat nu precies zakelijke gronden zijn, in het bijzonder bij concernvennootschappen. In HR 17
december 2004, BNB 2005~107~`, V-N 2005I2.15, oordeelde de Hoge Raad dat bij de vraag of
concernvennootschappen onderling zakelijk hebben gehandeld bij het afzien van een
rentevergoeding over een onderlinge schuldvordering, bepalend is of een onafhankelijke
derde ook zou hebben afgezien van het bedingen van rente. Dit arrest kan mijns inziens bij het
prijsgeven van een vordering zo worden gelezen dat het erom gaat of een buiten het concern
staande derde ook de vordering zou hebben prijsgegeven. Bij een bevestigende
beantwoording is er gehandeld op zakelijke gronden.
Bij prijsgeven moet er iets opgeofferd worden. In Hof Amsterdam 3 juni 2002, vN
2002129.1.1, werd in ruil voor het afzien van de vordering door de schuldeiser de
onderneming van de schuldenaar, met inbegrip van de goodwill, verkregen. Het Hof achtte
aannemelijk dat de waarde van de overgedragen onderneming met goodwill ten minste gelijk
was aan de schuld. Er is dan ook geen sprake van prijsgeven door de schuldeiser.
Bij een percentageakkoord zal sprake zijn van kwijtschelding of kwijting voor het onbetaalde
gedeelte. Bij kwijtschelding (- afstand om niet ex artikel 6:160 BW) gaat het om een
overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, waarbij de verbintenis tenietgaat. De Hoge
Raad heeft aangegeven dat kwijting "niet kan worden aangemerkt als een kwijtschelding als
bedoeld in artikel 1474 (oud)BW (thans 6:160 BW, Mv0), maar moet worden opgevat als een
verklaring dat het recht om de voldoening van de restantvordering af te dwingen wordt
prijsgegeven." 29 Bij kwijting blijft er een natuurlijke verbintenis bestaan. In de wet wordt
gesproken van prijsgever~ maar de regeling wordt in de literatuur vaak aangeduid met
kwijtscheldingswinstvrijstelling. Deze aanduiding is niet zuiver, want bijvoorbeeld bij
kwijting kan blijkens de jurisprudentie de kwijtscheldingswinstregeling worden toegepast.3o
Z~ In Kamerstukken 1200~2006, 29 686, nr. G, blz. 1-2, kwam een geval aan de orde waarin een vordering van
1000 was afgewaardeerd tot 400. Daarna wordt de vordering kwijtgescholden. Indien het volwaardige deel (400)
op onzakelijke gronden wordt kwijtgescholden, dan kan de schuldeiser volgens de Staatssecretaris niets ten laste
van de winst brengen. Het bedrag van 400 is een verkapte dividenduitkering aan de schuldenaar. De onzakelijke
kwijtschelding raakt de winst van de schuldeiser niet en toepassing van artikel 13ba Wet Vpb 1969 blijft
achterwege. Met dit antwoord kan ik mij verenigen. De Staatssecretaris geeft tevens aan dat het gedeelte van 600
leidt tot een winstbijtelling bij de schuldeiser op grond van artikel 13ba, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001
(gaan functioneren van schuld als eigen vermogen). Zoals de V-N-aantekening (V-N 200612.14) stelt zal het
onderdeel c moeten zijn, omdat het gaat om een zal~lijke kwijtschelding.
28 Voorheen artikel 7 Wet IB 1964.
29 HR 31 januari 1992, NJ 1992, 686.
3o
HR 26 februari 1941, B. 7308, alsmede HR 26 november 1980, BNB 1981~4. In het laatste arrest was sprake
van finale kwijting. De Hoge Raad casseerde, maar dat had te maken met de uitleg van `niet voor
verwezenlijking vatbare rechten'. De kwijting vormde echter geen obstakel voor toepassing van de
kwijtscheldingswinstregel i ng.
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"Prijsgeven" omvat meer dan kwijtschelding, zo bepaalde de Hoge Raad.3 ~ Hiermee is echter
nog niet de vraag beantwoord wat precies onder prijsgeven verstaan moet worden. De
jurisprudentie is op dit punt casuïstisch te noemen. 32 Van Soest spreekt bij prijsgeven van een
feitelijk begrip dat veeleer aan economische, dan aan juridische criteria onderworpen lijkt te
~j~33 In de
Faillissementsgids wordt gesteld dat van prijsgeven sprake is, indien actief en
bewust afstand wordt gedaan van een vordering.34 Smeets 8c Schonis menen dat artikel 8,
eerste lid, letter c, Wet IB 196435 een uitdnkkelijke kwijtschelding op het oog heeft.3ó Zij
menen dat nu de belastingheffing vooral op feiten wordt gebaseerd, in gevallen waarbij een
rechtshandeling is voorgeschreven daaraan de hand moet worden gehouden. Volgens Mobach
en Sillevis is van prijsgeven ook sprake als een schuldeiser aangeeft zijn vordering niet te
zullen innen en de schuldenaar de ter zake bestaande schuld wegboekt, zonder dat de
vordering formeel teniet gaat.37 Blijkens HR 7 december 2001, BNB2002~46, V-N 2002~2.8,
moet de schuldeiser een zekere bewuste activiteit met betrekking tot de vordering hebben
verricht. In de vN-aantekening bij dit arrest wordt opgemerkt dat het dichtdoen van het
dossier en het stoppen met het nemen van invorderingsmaatregelen al een dergelijke activiteit
kan zijn. In HR 12 augustus 2005, V-N 2005~39.11, had de crediteur gedurende de periode
1995 tot 2001 geen enkele poging ondernomen om de vordering te innen. De vordering
verjaarde in 2001, maar verjaring sec, wat gewoon uit de wet voortvloeit, impliceert nog geen
prijsgeven.38 Het feit dat de schuldeiser niets had ondernomen was voldoende voor het Hof,
welk oordeel in cassatie niet werd bestreden, om prijsgeven aan te nemen. Met deze beslissing
kan ik instemmen. In het geval verjaring aan de orde komt door het feit dat de schuldeiser
afziet van invordering omdat pogingen daartoe vruchteloos zouden zijn, dan moet men
gewoon de kwijtscheldingswinstvrijstelling kunnen toepassen. Voor een geval waarin een
vordering verjaart doordat vanwege een ondeugdelijke debiteurenadministratie invordering
achterwege blijft, kan er niet worden gesproken van prijsgeven en dan is er geen plaats voor
de kwijtscheldingswinstvrijstelling.39
Het is voor dit onderzoek niet nodig de precieze reikwijdte van het begrip prijsgeven te
onderzoeken en wel omdat er bij een akkoord geen onzekerheid over zal bestaan of aan het
element van prijsgeven is voldaan. Bij een percentageakkoord wordt namelijk expliciet
kwijting of kwijtschelding verleend. In beide gevallen kan er gebruik worden gemaakt van de
kwijtscheldingswinstregeling. Wel kan er een vraag rijzen of er sprake is van prijsgeven,
indien een schuldeiser door de rechter of wet wordt gedwongen toe te treden tot een akkoord.
Op deze problematiek ga ik nu nader in.

3~ HR 7 december 2001, BNB 2002~46, V-N 200212.8. Voor 1 januari 2001 kwam het begrip "prijsgeven" voor in
artikel 13b, vierde lid, Wet Vpb 1969. Onder dat regime zijn de arresten HR 9 februari 2000, BNB 2000~235, VN 2000~10.19, en BNB 2000~236, ~N 2000I10.20, gewezen, waaruit eveneens blijkt dat prijsgeven ruimer is dan
kwijtschelding.
32 Zie aantekening 2 bij
artikel 3.13 Vakstudie IB 2001.
33 Zie
zijn conclusie bij HR 8 juli 1998, BNB 19981292, onderdeel 5.8, V-N 1998~35.19, alsmede zijn conclusie
bij HR 22 oktober 1986, BNB 1986I355, V-N 1986, blz. 2244, pt. 11, onderdeel B.6.
34 J.J. Knol e.a., Faillissementsgids, Deventer: Kluwer 2002, blz. 146.
3s Thans dus artikel 3.13 Wet IB 2001.
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt nergens dat een inhoudelijke
wijziging is beoogd.
36
M.J.H. Smeets 8c H.M.N. Schonis, Kwijtscheldingswinst, Deventer. FED 1976, blz. 21.
37 H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), onderdeel 2.2.7.C, Deventer. Gouda Quint
(losbl.).
38 Zie ook het Besluit van 13 oktober 2004, nr. CPP2004I1616M, BNB 2005134, V-N 2004I57.12.
39 In dezelfde zin H.M.
Schonis, `De kwijtscheldingswinstvrijstelling', Tribuut 2005~2, blz. 21.
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Geen prijsgeven bij uitdelingslijst of opheffing faillissement
Men kan zich afvragen of er ook sprake is `an prijsgeven bij een slotuitdelingslijst of bij
opheffing van een faillissement. Een faillissement kan eindigen doordat de geverifieerde
schuldeisers volledig worden voldaan of door het verbindend worden van een
sbtuitdelingslijst (artikel 193 Fw, voor vereenvoudigde afwikkeling artikel 137f, tweede lid,
juncto 193 Fw)40, door het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking bevelende de
opheffing van het faillissement (artikel 18, eerste lid, Fw) of door het in kracht van gewijsde
gaan van de homologatie van het akkoord (artikel 161 Fw) of door het in kracht van gewijsde
gaan van een uitspraak tot vernietiging van een faillissement (artikel 15 Fw). Zowel bij een
slotuitdelingslijst als bij opheffing van een faillissement vindt uiteindelijk liquidatie van de
vennootschap plaats, waarbij een gedeelte van de schulden onbetaald blijft. In dit verband
wordt gesproken van vrijval van schulden. De fiscale implicaties hiervan zijn athankelijk van
de vraag of er sprake is van een fiscale eenheid Vpb of niet.
In 1992 heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vrijval van schulden binnen een fiscale
eenheid Vpb. Het faillissement van de dochtervennootschap leidde tot haar ontbinding en tot
de vereffening van haar vermogen door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst. In
een uitdelingslijst vindt men een opsomming van de ontvangsten en uitgaven, de namen van
de schuldeisers, het geverifieerde bedrag en de uitkering per schuldeiser.41 De Hoge Raad
oordeelde dat de schuldeisers van de dochtervennootschap als gevolg hiervan hun rechten in
feite teloor zagen gaan en dat dus niet kon worden gesproken van het prijsg~ven van
rechten.42 Bijgevolg moest de fiscale eenheid winst nemen ter grootte van de vrijval van
schulden en kon geen beroep op de kwijtscheldingswinstregeling worden gedaan. Met het
aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers van de failliete vennootschap zou men dit
ongewenste gevolg hebben kunnen voorkomen.43 Naar mijn inschatting had de Hoge Raad bij
opheffing van het faillissement of een vereenvoudigde afwikkeling hetzelfde geoordeeld. Bij
een opheffmg kunnen de faillissementskosten en overige boedelschulden niet of niet volledig
voldaan worden. Als er al betaald wordt, dan worden enkel de boedelschuldeisers betaald. De
faillissementsschuldeisers krijgen sowieso niets, omdat zij pas aan bod kunnen komen nadat
de boedelschuldeisers volledig voldaan zijn. De vereenvoudigde afwikkeling (artikel 137a137g Fw) bestaat sinds 1 augustus 2002 en is bedoeld voor de situatie waarin naast de
boedelschulden, alleen een (gehele of gedeeltelijke) uitkering kan worden gedaan aan de
preferente schuldeisers, waarbij met name te denken valt aan de fiscus. Voordien kende men
de figuur van oneigenlijke opheffing, welke in de kern overeenkwam met de vereenvoudigde
afwikkeling. Zowel bij oneigenlijke opheffing als bij vereenvoudigde afwikkeling zien de
onbetaalde crediteuren hun rechten teloorgaan.
De situatie buiten een fiscale eenheid Vpb kwam aan bod in de Fokker-zaak, welke heeft
geleid tot twee arresten: hierna aan te duiden als Fokker-I44 en Fokker-II.45 De Hoge Raad
oordeelde in het arrest Fokker-I dat indien vaststaat of zo goed als zeker is dat een
ondernemer bepaalde ondernemingsschulden niet of niet volledig behoeft te voldoen,
daardoor voor die ondernemer een vermoge nsvermeerdering optreedt die als winst uit
onderneming in de zin van artikel 7 Wet IB 1964 moet worden beschouwd. In het arrest
ao

~ikel 19~4 Fw bevat een regeling voor de verdeling van nakomende baten.
a~ Artikel 180, eerste lid, Fw.
az
HR 14 oktober 1992, BNB 1992~392, V-N 1992, blz. 3314, pt. 12. In dezelfde zin Hof 's-Hertogenbosch 9
oktober 1987, BNB 1989141, V-N 1988, blz. 1083, pt. 18.
a3
Zie R. Russo in zijn aantekening bij dit arrest onder FED 19921912.
aa HR 14 juni 2000, BNB 2000~269, V-N 2000~29.16.
as HR 18 oktober 2002, BNB 2003~44, V-N 2002~51.18.
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Fokker-II werd deze passage herhaald en voorts werd beslist dat een zodanige
vermogensvermeerdering zich echter niet voordoet indien, zoals in het toen onderhavige
geval, de ondernemer is komen te verkeren in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen
en daarom in staat van faillissement is verklaard. Een schuldenaar wordt immers niet door
zijn faillissement bevrijd van zijn schulden, ook niet na het verbindend worden van de
slotuitdelingslijst. Hij kan er ook dan niet van uitgaan dat hij zijn schulden niet meer behoeft
te voldoen. De Hoge Raad geeft echter geen antwoord op de vraag hoe het na het einde van
het faillissement uiteindelijk verder gaat met de onbetaald gebleven schulden. 46 De Hoge
Raad bevestigde in dit Fokker II-arrest zijn arrest uit 1992, behandeld bij de situatie rond een
fiscale eenheid Vpb: indien een schuld van een tot een fiscale eenheid behorende
vennootschap die in staat van faillissement is verklaard, onbetaald zal blijven, kan, onder
omstandigheden, voor die fiscale eenheid wél sprake zijn van een fiscaal relevante
vermogensvermeerdering bij het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.
Naar mijn mening is het standpunt van de Hoge Raad te formalistisch. De Hoge Raad maakt
tot beslissend criterium of de schuldeisers hun rechten hebben prijsgegeven. Schonis heeft
bepleit om de kwijtscheldingswinst ook van toepassing te laten zijn na de opheffmg van een
faillissement. De schuldeiser heeft zijns inziens dan stilzwijgend zijn rechten prijsgegeven.a~
Mobach stelt zich in wezen op hetzelfde standpunt. Hij ziet geen verschil tussen een
schuldeiser die door de slechte toestand van de boedel gedwongen is een akkoord te sluiten en
de schuldeiser voor wie dit geen zin heeft omdat er geen enkel verhaal is.ag Begrijpelijk is dat
Schonis op deze wijze belaste winstvrijval wil voorkomen, maar in het Fokker I-arrest49 is in
elk geval zulk een stilzwijgend prijsgeven niet aangenomen. Mogelijk kan de
kwijtscheldingswinstregeling wel worden toegepast op enig tijdstip na de faillietverklaring,
maar deze vraag is door de Hoge Raad nog niet beantwoord. In het tweede Fokker-arrest heeft
de Hoge Raad namelijk slechts aangegeven dat de kwijtschelding in december 2000 (dat was
twee jaar na de verificatievergadering in het faillissement) niet in strijd was met doel en
strekking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling, omdat ook zonder die kwijtschelding zich
geen belastbare winst zou hebben voorgedaan. Naar mijn mening zegt de Hoge Raad slechts
dat zonder kwijtschelding er ook geen winst zou zijn geweest. In Fokker-II had het Hof
Amsterdam overwogen dat tijdens de vereffening bij een faillissement nog van prijsgeven van
rechten sprake kan zijn. so De Fokker-curatoren vonden dit belangrijk, want zo kon gebruik
worden gemaakt van de kwijtscheldingswinsiregeling en zou belaste vrijval van schulden
nimmer aan de orde kunnen zijn. Op dat moment was immers nog onduidelijk of
belastingheffmg ter zake van de vrijval in geding was.
Bij natuurlijke personen speelt de problematiek van vrijval van schulden uiteraard geen rol,
omdat zij na een faillissement niet worden ontbonden en vereffend. Zij worden bij
faillissement niet verlost van hun schulden. Zi worden wel beschermd door artikel 18 Fw.
Indien na een opheffmg opnieuw aangifte ~1 of - binnen drie jaar - aanvraag 52 tot
faillietverklaring wordt gedaan, is de schuldenaar of de aanvrager verplicht aan te tonen dat er
voldoende baten aanwezig zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden. Faillissement
van natuurlijke personen komt sedert 1 december 1998 overigens weinig meer voor.
ab

Zie hierover G.T.K. Meussen in onderdeel 3 van zijn noot onder BNB 2003~44.
a~ H.M.N. Schonis, `Fiscale aspecten van de doorstart van ondernemingen', TVVS 1997~7, blz. 205.
"a H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), Deventer: Gouda Quint ( losbl.), onderdeel
2.2.7.C, kopje "Begrip ` prijsgeven van rechten"'
49 HR 14 juni 2000, BNB 20001269, V-N 2000129.16.
so
Hof Amsterdam 18 juli 2001, V-N 2001I50.12, rechtsoverweging 5.3.6.
5~ Aangifte geschiedt door de schuldenaar zelf.
52 Aanvraag
geschiedt door schuldeisers of het Openbaar Ministerie.
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Natuurlijke personen in fmanciële moeilijkheden kunnen - kleine uitzonderingen
daargelaten53 - gebruik maken van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.54 Na
toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling blijven er na het verbindend worden van
de slotuitdelingslijst natuurlijke verbintenissen over. ss De Staatssecretaris heeft bij Besluit
goedgekeurd dat de kwijtscheldingswinstregeling van toepassing is, indien na beëindiging van
de wettelijke schuldsaneringsregeling een gedeelte van de schuld als natuurlijke verbintenis
blijft voortbestaan.5ó In het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving wordt dit
Besluit gecodificeerd door een toevoeging aan artike13.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB
2001.57
Onder dwang zijn rechten prijsgeven
De formalistische opstelling van de Hoge Raad doet de vraag rijzen hoe men dient te
handelen, indien een schuldeiser door de rechter wordt gedwongen mee 1e werken aan een
onderhands akkoord.sg Een onderhands akkoord betekent immers niet dat alle schuldeisers
vrijwillig aan het akkoord deelnemen. De vraag is hoe de positie van schuldeisers die door de
rechter worden gedwongen toe te treden tot het onderhands akkoord moet worden geduid. De
positie van deze schuldeisers is vergelijkbaar met hen die door een dwangakkoord59 worden
gedwongen zich bij de andere schuldeisers aan te sluiten.
Voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artike13.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001
geldt dat de schuldeiser zijn rechten moet prijsgeven Daaronder behoort volgens HR 14
oktober 1992, BNB 19921392, vN 1992, blz. 3314, pt. 12, niet de situatie van het feitelijk
teloorgaan van rechten De vraag is nu of de Hoge Raad "prijsgeven" interpreteert als iets dat
geschiedt op vrijwillige basis. Dit zou impliceren dat de winst voor de schuldenaar verband
houdend met schuldeisers die niet op vrijwillige basis tot een akkoord zijn toegetreden niet is
vrijgesteld. Indien er onvoldoende compensabele verliezen aanwezig zijn, zal dat uiteindelijk
leiden tot een belastingschuld, hetgeen de preferente fiscus een vordering op de schuldenaar
geeft. De vraag is nu of inen ter zake van een schuldeiser die gedwongen wordt tot een
akkoord toe te treden, artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 kan toepassen bij de
schuldenaar. Dit kan relevant zijn voor de onderhandelingspositie van een onwillige
schuldeiser. Indien immers zijn vordering niet deelt in de voor de schuldenaar gunstige
kwijtscheldingswinstvrijstelling welke deswege niet leidt tot een belastingschuld, dan zal er
bij de schuldenaar meer animo bestaan om de onwillige schuldeiser tegemoet te komen.
Meussen stelt dat het niet van belang is in hoeverre individuele schuldeisers voor of tegen het
akkoord hebben gestemd en dat tot de omvang van de door het akkoord tenietgegane schulden
sprake is van kwijtscheldingswinst. 6o Mijns inziens zijn sterke argumenten voor zijn
standpunt aan te dragen. Het is de vraag of artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001,
en HR 14 oktober 1992, BNB 1992~392; V-N 1992, blz. 3314, pt. 12, zo begrepen moeten
worden dat het enkel ziet op gevallen waarin het prijsgeven vrijwillig geschiedt. Het onder
s3

Bijvoorbeeld omdat de schuldenaar niet te goeder trouw is geweest bij het ontstaan van de schulden. Zie voor
de afwijzingsgronden voor toepassing van de wettelijke schuldsanering artike1288 Fw.
sa ~ikelen 284-362 Fw.
ss
Artikel 358, eerste lid, Fw.
sb
Besluit staatssecretaris van Financiën van 8 januari 1999, nr. DB98~444M, BNB 1999188, V-N 1999~8.14, blz.
608.
s' Kamerstukken I12005-2006, 30 322, nr. 2.
58 Zie nader over een onderhands akkoord ~ 2.2.1.
59 Zie nader over een dwangakkoord ~ 2.2.1.
bo
G.T.K. Meussen, `Herzien regime fiscale eenheid: gevolgen voor de insolventiepraktijk', Tv12002~6, blz. 311,
voetnoot I 1.
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dwang toetreden tot een akkoord is wezenlijk anders dan het einde van een faillissement
zonder een akkoord. Want zonder een akkoord kan er nimmer sprake zijn van prijsgeven.
Indien in laatstgenoemd wetsartikel toch sprake moet zijn van vrijwillig prijsgeven, dan heb
ik nog twee argumenten waazom de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij dwang toch
toepassing moet vinden. In de eerste plaats herhaal ik mijn visie dat men de vraag of sprake is
van prijsgeven vanuit een economische optiek moet beschouwen. Het harde feit ligt daar dat
de schuldeiser wordt gedwongen zijn rechten prijs te geven. In de tweede plaats kan men het
argument hanteren dat de Staatssecretaris bij Besluit heeft goedgekeurd dat de
kwijtscheldingswinstregeling van toepassing is, indien na beëindiging van de wettelijke
schuldsaneringsregeling een gedeelte van de schuld als natuurlijke verbintenis blijft
voortbestaan. ó1 Zoals zojuist aangegeven, is voorgesteld dit Besluit te codificeren. 62 Ik zou dit
Besluit analoog willen toepassen, in die zin dat ook die winstvrijval die is ontstaan als gevolg
van het prijsgeven van vorderingen door schuldeisers die hiertoe in het kader van een akkoord
zijn gedwongen, onder de kwijtscheldingswinstregeling valt. Men zou kunnen stellen dat het
tweede argument samenvalt met het eerste azgument, want feitelijk geeft de Staatssecretaris
hier ook een economische interpretatie van prijsgeven.
In elk geval constateer ik dat bij het onder dwang prijsgeven van rechten een belemmering
aanwezig is, omdat er geen duidelijkheid is over het antwoord. Ik kom hierop terug in
hoofdstuk 8.
5.2.2.3.2
Niet voor verwezenlijldng vatbare rechten
De vraag wat moet worden verstaan onder "niet voor verwezenlijking vatbare rechten" is door
de Hoge Raad in 1995 beantwoord.63 De Hoge Raad overwoog het volgende:
"De voor de toepassing van de onderhavige vrijstelling gestelde eis dat de kwijtschelding
betrekking dient te hebben op niet voor verwezenlijking vatbare rechten houdt in, dat een
redelijk oordelende en zakelijk handelende crediteur op grond van de ten tijde van de
kwijtschelding bestaandefeiten en omstandigheden, zoals deze voor hem kenbaar konden zijn
tot het oordeel moest komen dat pogingen tot inning of verhaal vruchteloos zouden blijven of
tot naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbaregevolgen zouden leiden. "
Het gaat hierbij om de voor de schuldeiser kenbare feiten en omstandigheden op het tijdstip
van kwijtschelding.ó4 Het perspectief van de schuldeiser is dus beslissend, zij het dat het
subjectieve oordeel vande schuldeiser wordt geobjectiveerd. De beslissing van de Hoge Raad
dat beoordeling vanuit het standpunt van de schuldeiser dient plaats te vinden sloot aan bij
eerdere lagere jurisprudentie.ó5 Cornelisse merkt in zijn aantekening betreffende dit arrest in
het FED op, 66 dat de Hoge Raad niet rept van "algemeen maatschappelijke opvattingen",
maar van "maatschappelijke opvattingen", zodat rt.umte geschapen is om de opvattingen
welke in een bepaalde, doch relevante, kring van personen leven, zwaarder te laten wegen dan
hetgeen in brede lagen van de samenleving als opvatting wordt beleefd. BNB-annotator
Hoogendoorn wil de woorden "tot naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbaze
gevolgen" ruim uitleggen. Zijns inziens past het in de achtergrond van de
61 Besluit staatssecretaris van Financiën van 8 januari 1999, nr. DB 98~4444, BNB 1999~98, V-N 1999~8.14, blz.
608. Dit Besluit is opnieuw uitgebracht met het Besluit van 4 december 2000, CPP200012441, V-N 2000~55.1.
6z
Kamerstukken II2005-2006, 30 322, nr. 2(Wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving).
63
HR 5 april 1995, BNB 1995~219, V-N 1995, blz. 1518, pt. 7.
ba
Een jatenlang verlies en een negatief vermogen zijn vaak al voldoende om niet te verwezenlijken rechten aan
te nemen. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 8 november 2002, V-N 2003~10.20.
bs Zie bijvoorbeeld
Hof Amsterdam 15 juni 1976, BNB 1977~267, en Hof Amsterdam 18 december 1985, V-N
1986, blz. 2175, pt. 8.
66
FED 19951612.
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kwijtscheldingswinstregeling dat een niet-meewerken aan een schuldsanering, c.q. een
financiële reorganisatie, onder die woorden valt. De schuldeiser hoeft niet het maximale te
doen om zijn vordering te incasseren, zoals blijkt uit de volgende uitspraken.
In Hof Amsterdam 11 februari 1998, V-N 1998139.19, was sprake van een zaak waarin inning
of verhaal "tot naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbare gevolgen" zou leiden. In
dat geval was sprake van een negatief ondernemingsvermogen en een reeds nagenoeg geheel
benutte kredietfaciliteit bij de bank, waarvan opzegging dreigde bij een verder oplopend
negatief ondernemingsvermogen. Naar het oordeel van het Hof was voor de leverancier
sprake van een alsmaaz oplopende vordering op belanghebbende die slechts bij liquidatie en
verkoop van het woon~winkelpand gerealiseerd kon worden. Dat was dan ook kenbaar
gemaakt aan die leverancier, die reeds een aantal jaren aanwezig was bij besprekingen tussen
belanghebbende en de bank en die sinds december 1982 de administratie van belanghebbende
voerde. In een dergelijk geval zou naaz het oordeel van het Hof invordering van de vordering
onaanvaazdbaze
gevolgen
leiden.
De
naar
maatschappelijke
opvattingen
tot
In
Hof
's-Hertogenbosch
21
kwijtscheldingswinstregeling kon derhalve worden toegepast.
juni 1982, BNB 1983~337, had de directeur der rijksbelastingen enige omzetbelastingschulden
van belanghebbende kwijtgescholden. In verband met de daaraan verbonden preferentie zou
de fiscus deze schulden hebben kunnen innen door liquidatie van de onderneming van
belanghebbende. Dit betekent dat strikt genomen de rechten te verwezenlijken wazen. Het Hof
oordeelde dat onder het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten als bedoeld
in artikel 8, letter c, Wet IB 1964 mede is te begrijpen het geval waarin een schuldeiser van de
inning van zijn vordering afziet, indien hij zijn vordering - mede in acht genomen de daazaan
verbonden preferentie - slechts kan innen in het kader van een liquidatie van de onderneming
van de schuldenaar. Derhalve kon ook hier de kwijtscheldingswinstregeling worden
toegepast.
De vorm en inhoud van een akkoord zijn vrij. Ook bij aen percentageakkoord kunnen vele
varianten voorkomen. In HR 26 november 1980, BNB 1981~4, werd in surseance een akkoord
aangeboden, waarbij de schuldeisers een keuze moesten maken tussen (1) onmiddellijke
betaling ineens van 80oro ~an de vordering of (2) onmiddellijke betaling ineens van SOo~o van
de vordering en betaling over een jaaz van het restant van SOo~o, waarbij een bank zich borg
stelde voor de laatste SOo~o. De schuldeisers konden dus in een jaar tijd de gehele vordering
betaald zien krijgen. De vraag rees dan ook of hier van niet voor verwezenlijking vatbaze
rechten sprake was. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag bevestigend, omdat de rechten
niet konden worden gerealiseerd op het moment van prijsgeven Volledige betaling kon
immers ruim een jaar na de homologatie van het akkoord met behulp van een derde
plaatsvinden. Met dit oordeel van de Hoge Raad kan ik instemmen. Wel is het zo dat de vraag
of de rechten niet voor verwezenlijking vatbaar zijn feitelijk van aard is. In HR 24 december
2004, BNB 2005I108~`, V-N 2005I12.14, bepaalde de Hoge Raad dat indien de crediteur op
grond van hem ten tijde van de kwijtschelding kenbaze bestaande feiten en omstandigheden
zakelijk handelde door (een deel van) de vordering kwijt te schelden, sprake is van niet voor
verwezenlijking vatbaze rechten. In HR 12 augustus 2005, BNB 2005~352~`, V-N 2005~39.11,
besliste de Hoge Raad dat verjaring een aanwijzing is dat de vordering niet voor
verwezenlijking vatbaaz is. De feitenrechter moet in zulke situaties dan ook duidelijk
motiveren dat het voor de schuldeiser kenbaaz was dat de vordering voor verwezenlijking
vatbaaz was.67

67 Zie voor standpunt van de Staatssecretaris bij verjaring van een schuld het Besluit Staatssecretaris van
Financiën van 13 oktober 2004, nr. CPP2004I1616M, BNB 2005~34, V-N 2004~57.12.
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Concernsituaties
In concernsituaties rijst de vraag jegens wie de rechten niet kunnen worden verwezenlijkt.
Slendebroek gaf het voorbeeld van een solvente Nederlandse vennootschap binnen een
insolvent internationaal concern. De concernvennootschappen waren in verband met een
bankfmanciering hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschulden. De bank kwam met het
concern een saneringsplan overeen, welke gepaard ging met een gedeeltelijke kwijtschelding
van de schuld. De Nederlandse vennootschap had een toereikend vermogen om de eigen
schuld te voldoen. De vraag was nu of er sprake is van voor verwezenlijking vatbare rechten
met betrekking tot de Nederlandse vennootschap. Slendebroek beantwoordde deze vraag
ontkennend, omdat de schuldenpositie van de Nederlandse vennootschap niet alleen kan
worden afgemeten aan de eigen schuld. Bij de schuldenpositie dient men eveneens rekening te
houden met de schuld die voortvloeit uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.ó8 Het standpunt
van Slendebroek acht ik juist. Het is inderdaad waar dat de werkelijke schuld voor die
Nederlandse vennootschap hoger zal liggen door de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is dus
niet zo dat deze vennootschap een verlies kan nemen voor de schuld van een ander. Dat zou
inbreuk maken op het a~cioma van zelfstandigheid in de Wet Vpb 1969. De schuld is door de
aansprakelijkheid niettemin haar eigen schuld geworden. Weliswaaz kan deze vennootschap
zich verhalen op andere vennootschappen (regresrecht), maaz die vordering zal niet of
moeilijk verhaalbaaz zijn. Ik kwam in ~ 2.4.1 al te spreken over hoofdelijke aansprakelijkheid
en regres. De praktijk zal dan ook zijn dat banken bezien wat ze feitelijk in totaal kunnen
uitwinnen bij alle crediteuren. Stel dat bij een bepaalde crediteur 200 kan worden
uitgewonnen, terwijl de totale vordering, die uit de hoofdelijke aansprakelijkheid incluis,
bijvoorbeeld 450 beloopt (150 eigen schuld f 300 hoofdelijke aansprakelijkheid). Het verschil
(250) correspondeert dan met de niet te verwezenlijken rechten welke mijns inziens in
aanmerking kunnen komen voor de kwijtscheldingswinstregeling. Hier constateer ik een
belemmering, omdat het antwoord niet duidelijk is. Hierop kom ik terug in hoofdstuk 8.
5.2.2.33
Verliezen
Kern van de kwijtscheldingswinstregeling is dat de kwijtscheldingswinst is vrijgesteld, maar
dat de oude verliezen in zoverre niet meer compensabel zijn. Onder oude verliezen wordt
verstaan de verrekenbaze verliezen uit het verleden en het verlies van het kwijtscheldingsjaaz
zelf. Toekomstige verliezen die door carryback naar het kwijtscheldingsjaaz kunnen worden
teruggewenteld beïnvloeden het kwijtscheldingsvoordeel niet. Om dit vast te leggen zijn in de
Eerste nota van wijziging de woorden "in het verleden" toegevcegd.ó9 Het woord "overigens"
is volgens de Memorie van Toelichting bedoeld om tot uitdnxkking te brengen dat het gaat om
een verlies dat zou zijn geleden, indien er geen schulden waren kwijtgescholden. ~o
Stel dat X BV over 2006 een fiscale winst van 40.000 realiseert. Dit resultaat is béinvloed
door kwijtschelding van een schuld van 60.000. Indien men de kwijtschelding buiten
beschouwing laat, dan zou het verlies 20.000 zijn geweest. Door de kwijtschelding ontstaat er
immers een winst van 60.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met compensabele
verliezen, welke op het moment van de kwijtschelding 30.000 beliepen. Het voordeel door de
kwijtschelding (60.000) is vrijgesteld voorzover dit voordeel groter is dan het negatieve
resultaat vermeerderd met de compensabele verliezen (20.000 f 30.000). De vrijstelling
beloopt dan 10.000 (60.000 - 50.000). De fiscale winst over 2006 bedraagt 0(40.000 -

68 F. Slendebroek, `Vrijstelling van kwijtscheldingswinst in concernverband', R'FR 1992I6038, blz. 1838.
69 Kamerstukken 11 1959-1960, 5 380, nr. 10, blz. 1.
'o Kamerstukken II 1958-1959, 5 380, nr. 3, blz. 34.
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30.000 (compensabele verliezen)~~ - 10.000 (kwijtscheldingswinstvrijstelling)).
5.2.2.4
Positie schuldenaar
Bij een percentageakkoord wordt een deel van de schuld door de schuldeisers prijsgegeven en
het resterende deel wordt door de schuldenaar betaald. Er wordt dan door de schuldenaar
fiscaal een winst gerealiseerd ter grootte van de fiscale boekwaazde van de schuld minus het
betaalde bedrag. Bij deze boekwaarde zal het meestal gaan om de nominale waazde van de
schuld. Eigen insolvabiliteit is geen reden voor afwaardering van zijn schulden door de
schuldenaaz, aldus HR 3 december 2004, BNB 2005~93 ~`, V-N 2004~67.18. Op basis van
jurisprudentie van de Hoge Raad zal afwaardering van de schuld door de schuldenaar slechts
aan de orde zijn zodra vaststaat of zo goed als zeker is dat de schuldenaar een schuld niet of
niet volledig behoeft te voldoen. 72 Zelfs in faillissementssituaties komt het, gezien het Fokker
II-arrest, 73 niet snel tot een afwaazdering van de schuld door de schuldenaar. 74 Een
schuldenaaz wordt immers niet reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn schulden, ook
niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, aldus de Hoge Raad.75 De winst als
gevolg van het prijsgeven is vrijgesteld, voorzover de winst de fiscaal compensabele verliezen
overtreft. 76 Overigens merk ik wel in dit verband op, dat het niet meer mogelijk is schulden te
creëren wanneer zo goed als zeker is dat ze nooit (ten dele) zullen worden voldaan. Hier
hebben we als het waze het spiegelbeeld van Fokker. Bij de Hoge Raad was een geval
voorgelegd waarin aan een eigenaaz van eenmanszaak door de bank een lening was verstrekt
waarop sinds 1990 niets meer op was afgelost. De schuldenaar bracht op de schuld
bijgeschrevenrente over het jaar 1997 ten laste van het resultaat. De Hoge Raad verwijst naar
zijn Fokker II-arrest nu hier moet worden aangenomen dat de bank het bijgeboekte bedrag
niet zou invorderen. De rente was dus fiscaal geen bedrijfslast.~~
Een interessante vraag is hoe de schuldenaaz fiscaal moet handelen, indien later alsnog
betaling van prijsgegeven schulden plaatsvindt. Denkbaar is dat de schuldenaar, wanneer hij
weer in goeden doen verkeert, zich gedrongen voelt meer te betalen dan in het
percentageakkoord is overeengekomen en daar ook feitelijk naar handelt. De Wit gaf het
volgende antwoord. Door de kwijtschelding is de verbintenis geheel tenietgegaan. Kan de
schuldenaaz aannemelijk maken dat de latere betaling om zakelijke redenen heeft
plaatsgevonden, dan is ze als bedrijfslast aftrekbaar en bij de schuldeiser belast. Een zakelijke
reden kan bijvoorbeeld zijn dat de schuldenaar weer een leveringsrelatie met de schuldeiser
wil aangaan en hem daartoe wil verleiden met een nabetaling, omdat de schuldeiser anders
niet meer wil leveren. Dit geldt ongeacht de vraag of destijds de winst als gevolg van de
kwijtschelding op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 1964 vrijgesteld was. Is
er geen zakelijke reden voor latere betaling, dan is er sprake van schenking waarbij de
ontvanger van de betaling de begiftigde is en er afllankelijk van het in geding zijnde bedrag
schenkingsrechten verschuldigd kunnen zijn. ~g Allereerst valt echter wel op dat De Wit het
enkel heeft over kwijtschelding en niet over kwijting. Zoals eerder aangegeven in ~ 5.2.2.3.1
is de kwijtscheldingswinstregeling wwel van toepassing op kwijtschelding, als op kwijting.
'~ Indien het een I)3-ondernemer had betroffen, dan moet men de compensabele verliezen niet in mindering
brengen op de gecorrigeerde winst, maar op het inkomen uit werk en woning.
72 HR 17 januari 2003, BNB 2003~139, V-N 2003~6.15, en HR 31 januari 2003, BNB 2003I138, V-N 2003~10.19.
73 HR 18 oktober 2002, BNB 2003144, V-N 2002I51.18.
74 Zie voorts Hof Amsterdam 19 mei 2003, V-N 2003139.11.
75 Hof `s-Gravenhage 1 juli 2003, V-N 2003~52.16, neemt hetzelfde aan voor de wettelijke
schuldsaneringsregeling.
76 Zie het cijfervoorbeeld in ~ 5.2.2.3.3.
" Hoge Raad 12 september 2003, BNB 2004~152 ,V-N 2004I14.11.
'g J. De Wit, `De kwijtschelding van zakelijke schulden', WFR 1969~4946, blz. 433.
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Men mag dan ook woeglijk aannemen dat De Wit hetzelfde standpunt zou innemen met
betrekking tot kwijting. Daaznaast valt op dat De Wit zijn standpunt eigenlijk niet rrntiveert.
Dat is jammer, omdat ik vind dat er toch iets wringt bij de schuldenaar. Stel dat een
schuldenaaz een schuld van 100 overeenkomstig een akkoord voor 50 voldoet. Verder kan de
winst als gevolg van het prijsgeven ter hoogte van 50 voor 25 gecompenseerd worden met
oude verliezen,79 waardoor de vrijstelling 25 beloopt. Indien deze schuldenaar nu later alsnog
op zakelijke gronden de eerder prijsgegeven 50 betaalt, dan zou hij volgens De Wit deze 50
als bedrijfslast mogen aftrekken. In wezen neemt hij 25 in aftrek die voordien als vrijgestelde
winst werd aangemerkt. De kwijtsche ldingswinstregeling is juist toegepast, maar mijns
inziens is de essentiële vraag of de later betaalde 25 als een (negatief) voordeel in de zin van
artikel 3.8 Wet IB 2001 is aan te merken. Het feit ligt daar dat de bedoeling is dat een winst of
verlies slechts eenmaal belast, dan wel aftrekbaar is. Zou men hier aftrek toestaan, dan is er 25
te weinig belast bij de schuldenaar. Toch wil ik aftrek voor de schuldenaaz bij nabetaling met
een zakelijke motief toestaan. Een schuldenaar moet worden aangemoedigd zoveel mogelijk
van zijn schuld te voldoen. Zou men aftrek niet toestaan, dan zal de schuldenaar minder
geneigd zijn alsnog te betalen. Ook budgettair zal het weinig voorstellen, omdat de
schuldeiser de betaling als winst zal moeten aanmerken. Dat neemt niet weg dat er een
belemmering is, omdat het antwoord onduidelijk is. Hierop kom ik terug in hoofdstuk 8.
5.2.2.5

Positie van schuldeiser

5.2.2.5.1
Inleiding
Voor de positie van de schuldeiser is het van belang te bepalen welk fiscaal regime op de
schuldeiser van toepassing is. Gaat het om een aan de inkomstenbelasting onderworpen
schuldeiser, dan kan het een ondernemer-natuurlijk persoon, een resultaatgenieter, eezi
aanmerkelijkbelanghouder of een persoon wiens vordering in box 3 valt betreffen. Een aan de
vennootschapsbelasting onderworpen schuldeiser heeft te maken met het winstregime van de
Wet IB 2001. In de Wet VPB 1969 zijn, wanneer het gaat om een percentageakkoord,
eigenlijk geen afwijkende bepalingen in de Wet Vpb 1969 te vinden. In het hiernavolgende
wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een prijsgeven op basis van zakelijke gronden.
5.2.2.5.2
IB-ondernemer - Vpb-schuldeiser
Op een ondernemer-natuurlijk persoon is het winstregime van de Wet IB 2001 (artikelen 3.2
t1m 3.79) van toepassing. Bij de waardering van rorderingen is goed koopmansgebruik de
enige maatstaf.go Goed koopmansgebruik eist dat de vorderingen elk jaar naar het subjectieve
doch redelijke oordeel van de ondernemer worden gewaazdeerd, rekening houdend met
omstandigheden op de balansdatum, zoals die bekend zijn ten tijde van het opmaken van de
balans. g~ Een vordering die niet volwaardig is, door bijvoorbeeld insolventie van de
schuldenaaz, moet gewaazdeerd worden op het bedrag dat vermoedelijk zal kunnen worden
géind.82 In I-bf Arnhem 15 maart 1967, BNB 1967I155, werd bepaald dat ook een ondernemer

79 Op zich zijn compensabele verliezen niet toerekenbaar aan een specifieke schuld, maar ik bekijk het nu even
naar rato van het totale bedrag aan compensabele verliezen en de totale schuldenlast.
go HR 4 mei 1955, BNB 1955I220. Zie voor meer jurisprudentie aantekening 14.2 bij artikel 3.25 Vakstudie Wet
IB 2001.
g~ HR 21 oktober 1953, BNB 19531295, en HR 29 januari 1958, BNB 1958I112.
82 HR 25 juni 1924, B. nr. 3421. Zie voor meer jurisprudentie aantekening 79 bij artikel 9 Vakstudie Wet IB
1964 of aantekening 14 bij artikel 3.25 Wet IB 2001. In Hof Amsterdam 12 november 2002, V-N 2003~33.13,
werd geen afwaardering van de vordering toegestaan, omdat de schuldeiser niet aannemelijk had gemaakt dat
invorderingsmaatregelen waren getroffen en de vordering werd bestreden door de schuldenaar. Voorts had de
schuldeiser in hetzelfde jaar nog investeringen in de schuldenaar gepleegd. De casus was wel atypisch in die zin
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die blijft doorleveren aan een reeds dubieuze klant, omdat hij daarvan meer succes verwacht
dan van stoppen met leveren, uitstaande vorderingen kan afwaarderen. Een doorleverende
schuldeiser die vooruitlopend op een mogelijk akkoord om evengenoemde reden blijft
doorleveren, kan dus ook tot afwaardering overgaan. 83 Op de schuldeiser rust de bewijslast
dat afwaardering in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. 84
Voordat er sprake is van een akkoord kan de ondernemer-natuurlijk persoon zijn vordering
dus al afwaarderen, indien dit in overeenstemming met het goed koopmansgebruik is. In het
kader van het akkoord kan hij verwlgens een fiscaal verlies nemen voor het onvoldane
gedeelte, zij het dat wel rekening moet worden gehouden met een eerder plaatsgevonden
afwaardering. Ter illustratie een cijfervoorbeeld. Een leverancier heeft een vordering van
5000 op een insolvente afnemer. De leverancier schat in dat hij nog slechts 1000 voldaan zal
kunnen krijgen, hetgeen een reële verwachting is. De leverancier mag dan 4000 verlies
nemen. Stel dat de leverancier als gevolg van het akkoord 600 krijgt, dan mag hij nog een
verlies riemen van 400. Ontvangt de leverancier meer dan 1000, dan zal het meerdere tot de
winst behoren. Dit resultaat acht ik bevredigend. Het komt erop neer dat de schuldeiser zijn
verlies als bedrijfslast kan opvoeren. Als men hier de omzetbelasting bij betrekt, dan kan een
IB-schuldeiser wanneer er door de schuldenaar helemaal niets wordt betaald, meer dan de
helft van zijn vordering terugkrijgen. Ter illustratie een cijfervoorbeeld. Indien de vordering,
inclusief een omzetbelastinggedeelte van 190, 1190 bedraagt, dan kan de schuldeiser bij
recupereren ten eerste het omzetbelastinggedeelte van 190 terugkrijgen (teruggaaf ex artikel
29, eerste lid, Wet OB 1968) en daarnaast nog een inkomstenbelastinggedeelte
marginaal
inkomstenbelastingtarief.
Bij
een
overeenkomstig
het
marginale
inkomstenbelastingtarief van 420~o krijgt de schuldeiser een bedrag van 190 aan
omzetbelasting en een bedrag van 420 aan inkomstenbelasting terug, wat tezamen 510~0
uitmaakt van de oorspronkelijke vordering. Wordt een gedeelte van de schuld betaald, dan zal
dit percentage van 51 stijgen.
5.2.2.5.3
De resultaatgenieter
Resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of
meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon vormen (artikel 3.90 Wet
IB 2001). Het gaat de facto om neveninkomsten. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan een
avondboekhouder die de administratie verzorgt voor de schuldenaar of een freelancer die als
nevenactiviteit voor de schuldenaar een website heef gemaakt. Voor de gcede orde zij
opgemerkt, dat een aarunerkelijkbelanghouder met een vordering op zijn B.V. (eventueel
N.V.) ook een resultaatgenieter is, maar dan is de formele basis artikel 3.92, eerste lid,
onderdeel a, Wet IB 2001. De positie van een aanmerkelijkbelanghouder wordt behandeld,
ook voor wat betreft zijn vordering op zijn B.V., in ~ 5.2.2.5.4.
De resultaatgenieter van artikel 3.94 Wet IB 2001 heeft blijkens artikel 3.95 Wet IB 2001 te
maken met het `kale' winstregime van de IB-ondernemer. Dit houdt in dat een aantal
bepalingen voor de winstberekening van ondernemers, zoals het goed koopmansgebruik van
artikel 3.25 Wet IB 2001, ook gelden voor de winstberekening van resultaatgenieters. Indien
een vordering tot een werkzaamheid behoort, bijvoorbeeld de vordering van de zojuist
dat de relatie tussen schuldeiser en schuldenaar niet helder was. Het arrest doet niets af aan de hoofdregel dat
afwaardering dient plaats te vinden op basis van goed koopmansgebruik.
83 Zie voor vergelijkbare gevallen Hof Arnhem 3 januari 1980, BNB 1981~140, en Hof Arnhem 18 aigustus
1999, V-N 1999~54.22.
84 Hof Arnhem 3 j anuari 1980, BNB 1981 ~ 140; HR 22 september 1982, BNB 19821286; Hof Amsterdam 27
januari 1998, Y-N 1998134.14, en Hof Arnhem 18 augustus 1999, V-N 1999I54.22
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genoemde avondboekhouder, dan is het goed koopmansgebruik derhalve van
overeenkomstige toepassing (artikel 3.95 juncto 3.25 Wet IB 2001). De resultaatgenieter dient
zijn vordering op een balans te plaatsen.85 Uit de normale regels van het winstregime vloeit
voort dat activa en passiva op de balans te boek dienen te worden gesteld op de waarde in het
economische verkeer. Een onvolwaardige vordering kan ten laste van het resultaat uit overige
werkzaamheden worden afgewaardeerd. Direct na het sluiten van een percentageakkoord
wordt zonodig nog winst of verlies genomen, overeenkomstig de manier waarop dit bij een
IB-ondernemer zou geschieden. In wezen is de positie van de resultaatgenieter gelijk aan die
van een IB-ondernemer.
5.2.2.5.4
Aanmerkelijkbelanghouder
In de artikelen 4.1 trm 4.53 Wet IB 200186 is het aanmerkelijkbelangregime te vinden. Wie
aanmerkelijkbelanghouder is en wat zijn aanmerkelijk belang omvat, is te vinden in de artikelen
4.6 tot en met 4.11 Wet IB 2001. Het is hier niet de plaats om de verfijnde voorwaarden voor
kwalificatie als aanmerkelijkbelanghouder te beschrijven. g~ Grofweg gezegd gaat het om de
belastingplichtige die al dan niet tezamen met zijn partnergg direct of indirect voor ten minste So~o
van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is. Uit HR 6 maart 1996, BNB 1996I164, V-N 1996,
blz. 1164, pt. 9, blijkt dat certificaathouders zich als aanmerkelijkbelanghouders kunnen
kwalificeren onder dezelfde voorwaarden zoals deze gelden voor gewone aandeelhouders.89 De
uitgifte van certificaten van aandelen kan zijn ingegeven door verscheidene motieven.90 Bij
insolver~tie is denkbaar dat de bestuurders van een onderneming ongewenste invloed van derden
op het beleid willen voorkomen. Door de aandelen te plaatsen bij een administratiekantoor tegen
uitreiking van certificaten, ontneemt men het stemrecht aan de oorspronkelijke aandeelhouders.
In de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 behoorden vorderingen op de
vennootschap tevens tot het aanmerkelijk belang, indien belastingplichtige in deze
vennootschap een aanmerkelijk belang had.91 Vanaf 1 Ja.nuari 2001 wordt het aangaan of het
hebben van een vordering op een vennootschap waarin men een aanmerkelijk belang heeft,
gelijkgesteld aan het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in de zin van artikel
3.92, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 (box 1). Dit artikel behoort tot Afdeling 3.4 van de
Wet IB 2001, welke ziet op het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Ook de
aanmerkelijkbelanghouder dient, evenals de resultaatgenieter, per 1 januari 2001 zijn
vordering op een balans te plaatsen. Ingevolge artikel AJ, vijfde lid, Invoeringswet Wet IB
2001 wordt de boekwaarde van een op 1 januari 2001 bestaande vordering gesteld op de
verkrijgingsprijs van deze vordering. Op 1 januari 2001 vond dus geen afrekening plaats over
85 Bij werkzaamheden van bescheiden omvang laat de Staatssecretaris uitzonderingen toe. Zie Besluit
staatssecretaris van Financiën van 6 maart 2003, nr. CPP2003I490M, BNB 2003~218, V-N 2003~15.5. Het moet
dan blijkens onderdeel 2 van dit Besluit wel gaan om resultaatgenieters, waarbij veelal het persoonlijk verrichten
van arbeid centraal staat.
gb Voor de periode 1997 tot en met 2000: artikelen 20a tot en met 20i Wet IB 1964.
87 Zie hiervoor de handboeken, waaronder A.C. Rijkers ác J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling
in de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001, Deventer. FED 2000, blz. 49-99.
88 In artikel 1.2 Wet IB 2001 is aangegeven wat onder partner wordt verstaan. Het gaat de facto om de nietduurzaam gescheiden levende ~htgenoot of de samenwonende ongehuwde partner. In verband met artikel 2,
zesde lid, AWR wordt onder echtgenoot mede de geregistreerde partner verstaan.
89 Aannemelijk is dat het arrest ook voor de Wet IB 2001 haar geldigheid behoudt, nu uit de parlementaire
geschiedenis bij de Wet IB 2001 geen aandacht aan deze problematiek is besteed. In dezelfde zin Rijkers 8z Van
Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001, Deventer: FED 2000, blz. 60.
9o Zie voor de motieven bij
certificering C.A. Schwarz, `Enige ontwikkelingen op het terrein van de certificering
van aandelen', in: H. Pasman, G.M.F. Snijders 8c W.J.M. van Andel (red.), Overnemen, een hele onderneming,
Deventer. Kluwer 1999, blz. l OCr 108.
91 Artikel 20a, vierde lid, Wet IB 1964.
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de aanmerkelijkbelangclaim. Wel blijft als gevolg van de doorschuiving de claim behouden,
maar dan in de sfeer van het resultaat uit overige werkzaamheden.92 Het is mogelijk dat de
waarde van de vordering per 1 januari 2001 lager was dan de (oude) verkrijgingsprijs. Ook
dan moet op de openingsbalans primo 2001 worden uitgegaan van de historische
verkrijgingsprijs. Volgens de Staatssecretaris wordt de schuldvordering ultimo 2001 op basis
van goed koopmansgebruik te boek gesteld op de kostprijs of lagere bedrijfswaazde en kan
zonodig verlies worden genomen in 2001.93
De aanmerkelijkbelanghouder valt voor wat betreft de vordering onder hetzelfde fiscale
regime als een resultaatgenieter, omdat voor beide belastingplichtigen artikel 3.95 Wet IB
2001 (bepaling van het resultaat) van toepassing is. Derhalve kan ook een
aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan een akkoord de vordering ten laste van het
resultaat uit overige werkzaamheden afwaazderen. Afwaazdering geschiedt voor een
aanmerkelijkbelanghouder per 31 december van elk jaar. Alleen de op die datum bestaande
omstandigheden en verwachtingen zijn van invloed op de waardering, niet de later ontstane.
De datum op welke de balans wonít opgemaakt ligt normaliter enige maanden later dan de
balansdatum, maar de datum van opmaking is slechts in zoverre van belang dat niet mogen
worden genegeerd omstandigheden welke op de balansdatum reeds bestonden doch niet
bekend wazen, berwijl deze feiten vóór of op de datum van balansopmaking bekend geworden
zijn. 94 Zie Hof Leeuwazden 6 januari 2006, vN 2006123.9, voor een geval waarin de
aanmerkelijkbelanghouder al in 2001 wilde afwaazderen, terwijl de BV in mei 2002 het
faillissement aanvroeg. De rechter stond dat niet toe omdat niet aannemelijk werd gemaakt
dat de vordering reeds uiterlijk per 31 december 2001 als geheel of gedeeltelijk oninbaaz zou
moeten worden afgewaazdeerd. Ik voeg hier aan toe dat als ten tijde van het opmaken van de
balans duidelijk was geweest dat eind december 2001 de vordering door insolventie van de
BV onvolwaardig was of moet zijn geweest, wel afwaazdering mogelijk zou zijn geweest.
Indien vóór het akkoord de vordering is afgewaardeerd ten laste van de winst of het resultaat
uit een werkzaamheid van de aanmerkelijkbelanghouder of van een met hem verbonden
persoon, dan dient men er wel rekening mee te houden dat het prijsgeven een omstandigheid
als omsclreven in artikel 3.98a, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001 is. Dit impliceert dat de
aanmerkelijkbelanghouder een winst moet nemen ter grootte van de door de binnenlandse
schuldenaaz verkregen kwijtscheldingswinstvrijstelling.95 De winst kan worden toege~oegd
aan een opwaarderingsreserve, die vrijvalt naarmate de aandelen in waarde stijgen (artikel
3.98a, vierde lid, Wet IB 2001). In wezen is er sprake van betalingsuitstel zolang geen
waardestijging van de aanmerkelijkbelangaandelen aan de orde is. Er zijn ook nog andere
gevallen in artikel 3.98a Wet IB 2001 waarin belaste of onbelaste vrijval van die
opwaazderingsreserve plaatsvindt. Als voorbeeld noem ik de vervreemding van (een gedeelte
van) de onderneming van de schuldenaaz aan de aanmerkelijkbelanghouder of aan een met
hem verbonden persoon, dan wel aan een vennootschap waarin een van deze personen een
aanmerkelijk belang heeft (artikel 3.98a, achtste lid, Wet IB 2001). Dan vindt een belaste
9z Kamerstukken II 1999-2000, 26 728, nr. 31, blz. 9.
93 Zie vraag 13 van het Besluit staatssecretaris van Financiën van 29 april 2004, nr. CPP2003~2360M, BNB
20041242, V-N 2004123.6. Blijkens het Besluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006~76M, ['-N 2006I34.15, heeft deze
vraag haar belang verloren door tijdsverloop. Naar ik aanneem bedoelt de Staatssecretaris dat het gaat om de
waardering van een schuldvordering op 31 december 2001 en dat is nu niet meer actueel.
9a Zie bijvoorbeeld HR 23 maart 1955, BNB 1955I170, HR 28 december 1955, BNB 1956~56, en HR 19 februari
1958, BNB 1958~127.
9s
De buitenlandse schuldenaar vormt hier geen voorwerp van onderzoek, maar in zijn geval blijft
belastingheffing achterwege voorzover bij het prijsgeven een heffing heeft plaatsgevonden die naar Nederlandse
maatstaven redelijk is.
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vrijval van de opwaarderingsreserve plaats. Dat komt mij redelijk voor, omdat de resultaten
van de schuldenaar dan nog steeds toekomen aan de aanmerkelijkbelanghouder of een met
hem verbonden persoon. Voorzover de opwaarderingsreserve belast afneemt, stijgt de
verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelangaandelen (artikel 4.33a Wet IB 2001). In ~ 6.2.5.3
kom ik uitgebreid te spreken over deze regeling van afgewaardeerde vorderingen.
5.2.2.5.5
Box 3-schuldeiser
De box belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is de derde box van inkomsten in de Wet
IB 2001. 96 Het gaat dan om vermogen dat niet valt in box 1(bijvoorbeeld het
ondernemingsvermogen of een vordering van een natuurlijk persoon op een vennootschap
waarin hij een aanmerkelijk belang heeft) of box 2(aandelen in een vennootschap waarin men
een aanmerkelijk belang houdt). Het voordeel uit sparen en beleggen bedraagt 40~o van de
gemiddelde rendementsgrondslag in een jaar voorzover die hoger is dan het heffingsvrije
vermogen. 97 De werkelijke inkomsten worden als zodanig niet belast. De
rendementsgrondslag is het verschil tussen de waarde en de schuld van een aantal in de wet
omschreven vermogensbestanddelen. 98 De schuldeiser wiens vordering in box 3 valt,
ondervindt weinig fiscale implicaties. Hij moet de waarde van de vordering per primo en
ultimo van het jaar in de rendementsgrondslag betrekken. Indien de werkelijke waarde lager is
dan de nominale waarde, dan mcet de box 3-schuldeiser uitgaan van de werkelijke waarde.
De afwaardering als zodanig leidt niet tot een aftrekbaar verlies, maar de
rendementsgrondslag wordt wel verminderd. Indien na een akkoord de vordering niet meer
bestaat, dan wordt geen waarde in de rendementsgrondslag opgenomen. Stel dat een
onvolwaardige vordering op 1 januari een waarde van 500 heeft. Eind november wordt in het
kader van een akkoord 100 uitgekeerd. Indien dit bedrag op 31 december niet meer behoort
tot enig vermogensbestanddeel onderdeel uitmakende van de rendementsgrondslag
(bijvoorbeeld doordat hij het na overmaking op zijn bankrekening heeft besteed aan een
vakantie), dan wordt de gemiddelde rendementsgrondslag op 250 (500 ~ 0 gedeeld door 2)
bepaald voor de (voormalige) vordering.
Durfkapitaa[
Onder de box 3-schuldeisers vallen ook de schuldeisers met durfkapitaaL Durfkapitaal
(venture capital) is financiering aan ondernemingen met hogere risico's, zoals bijvoorbeeld
startende ondernemingen. De schuldeisers met durflcapitaal genieten ten opzichte van andere
box 3-schuldeisers drie voordelen: ze hebben een extra vrijstelling van E 52.579 (tarieven
2006) voor box 3,99 ze kunnen onder voorwaardenloo verlies bij kwijtschelding nemen en ze
hebben een extra heffmgskorting, te weten 1,30~o van de gemiddelde rendementsgrondslag. ~o~
Opgemerkt zij dat deze fiscale voordelen alleen maar gelden, indien de lening tot de
rendementsgrondslag van box 3 behoort.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe beleggingen in durfkapitaa), indirecte
beleggingen in durikapitaal en culturele beleggingen. Voor de insolventiepraktijk is alleen de
eerste categorie relevant. Het gaat dan om een geregistreerde achter~stelde lening verstrekt
96 Artikel 5.1 tot
en met 5.23 Wet IB 2001.
97 Artikel 5.2 Wet [B 2001. De omvang van het heffingsvrije vermogen is te vinden in artikel 5.5 Wet IB 2001
(in 2006: E 19.698 per belastingplichtige, E 39.396 bij fiscale partners).
98 Artikel 5.3 Wet IB 2001.
99 Artikel 5.16, eerste lid, Wet IB 2001.
ioo
Daarbij moet wel een reeks van formaliteiten in acht worden genomen. Zie Hof Leeuwarden 9 september
2005, V-N 2006~5.1 l, waarin een aantal formaliteiten zijn verzaakt en daarom werd terecht het opgevoerde
verlies op belegging in durfkapitaalgeweigerd.
~o~ Artikel 8.20 Wet IB 2001.
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aan een beginnende ondernemer (artikel 5.17 Wet IB 2001).102 De beginnende ondernemer
wordt gedefinieerd in artikel 5.17, derde lid, Wet IB 2001 juncto artikel 20 en 21
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. De beginnende ondernemer- natuurlijke
persoon is kort gezegd de natuurlijke persoon die naar verwachting in het jaar waarin de
lening wordt ~erstrekt of in het jaar daazop in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek en in
het verleden niet meer dan zeven jazen voor zelfstandigenaftrek in aanmerking is gekomen
(bij een lening in het kader van het overnemen van een (deel van een) onderneming geldt
veertien jaar in plaats van wen jaaz). Een beginnende ondernemer-rechtspersoon is dus kort
gezegd de rechtspersoon die niet langer dan acht jaar geleden tot stand is gekomen. In geval
van het verstrekken van een lening aan een dergelijke beginnende ondernemer kan bij
kwijtschelding een verlies worden gemmen (artikel 6.8 Wet IB 2001), indien de hoofdsom
van de lening ten minste E 2269 bedraagt (artikel 32 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting
2001). Het verlies is gelijk aan het gedeelte van de hoofdsom dat vanwege onverhaalbaazheid
is kwijtgescholden binnen de eerste acht jaar na het verstrekken van de geldlening.103 Op
basis van artikel 34 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 kan bij faillissement of
surseance van betaling de termijn van acht jaar verlengd worden tot twaalf weken na het einde
van het faillissement of de surseance. Het te nemen verlies voor de schuldeiser is maximaal E
46.984 (tarieven 2006) per beginnende ondernemer (artike16.8, vijfde lid, Wet IB 2001).loa
Ten aanzien van deze regeling vallen in het bijzonder twee zaken op. In de eerste plaats de
tijdslimiet. Vindt de kwijtschelding na acht jaar plaats, dan is er geen ruimte voor aftrek. De
motivering is dat na acht jaar de risicovolle aanloopfase waarvoor de faciliteit is bedoeld, als
beëindigd wordt beschouwd.1 os Deze motivering acht ik aanvaardbaar. In de tweede plaats
valt mij op dat het nemen van verlies enkel gekoppeld is aan kwijtschelding. Ingevolge artikel
6.8, derde lid, Wet IB 2001 wordt het verlies in aanmerking genomen voorzover de
inspecteur, op verzcek, bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft verklaazd dat het
kwijtgescholden gedeelte van de geldlening niet meer voor verwezenlijking vatbaar is. De
inspecteur kan de beschikking al nemen vóór de kwijtschelding, zodat de schuldeiser weet
welk verlies hi~ kan nemen bij kwijtschelding. Het mcet gaan om prijsgeven door
kwijtschelding. 1 6 Kwijting is dus onvoldoende. Ik wil een scherp onderscheid blijven
aanleggen tussen kwijting en kwijtschelding, hoewel voor beide situaties de
kwijtscheldingswinstregeling kan worden toegepast. ~o~ Onder kwijtschelding wil ik alleen
begrijpen het afstand doen van een vordering op de voet van artikel 6:160 BW. Er resteert dan
geen natuurlijke verbintenis. Bij kwijting blijft er wel een natuurlijke verbintenis over.
Voorbeelden zijn een akkoord waarin vorderingen worden prijsgegeven zonder dat sprake is
van kwijtschelding~og en na de schone lei van de wettelijke schuldsaneringsregeling (artikel
358 Fw). Mij ontgaat de noodzaak van de beperking tot kwijtschelding en ik zie dit ook als
een niet te rechtvaazdigen belemmering.
5.2.3
Variant 2: converteerbare geldlening
Bij een akkoord met een converteerbare geldlening wordt de vordering omgezet in een
ioz Voor de voorwaazden zie artikel 30, 31 en 32 Uitvoeringsregeling inl~mstenbelasting 2001.
"" Ook hier geldt dat de rechten niet voor verwezenlijking vatbaaz moeten zijn. Voor een concreet geval zie HR
13 januari 2006, V-N 2006113.16.
ioa
Bij fiscale partners kan dit het dubbele zijn. Zie vraag 17 van het Besluit van 13 maart 2001, nr.
CPP2000~2306M, lnfobulletin 20011623 ( niet in V-N gepubliceerd).
ios Kamerstukken !1 199~1996, 24 463, nr. 3, blz. I1, en herhaald voor het regime onder de Wet B 2001 in
Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, blz. 253.
lob
Kamerstukken !I 1995-1996, 24 463, nr. 3, blz. 12.
~o~ Zie ~ 5.2.2.3.1.
ios ~ 31 januari 1992, NJ 1992, 686.
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obligatielening en de obligaties kunnen op een later tijdstip omgezet worden in aandelen. De
positie van de schuldenaar (een BVINV) wordt hier niet beschreven, omdat er ~een relevante
bepalingen uit de Wet IB 2001 zijn, die betrekking hebben op deze positie.~o Hierna wordt
alleen de positie van een schuldeiser behandeld voorzover het gaat om een schuldeiser die aan
de Wet IB 2001 is onderworpen.
De fiscale implicaties voor de vier groepen van IB-schuldeisers zijn als volgt.
5.2.3.1
IB-ondernemer
Bij IB-ondernemers heeft de omzetting van de vordering in een obligatielening fiscaal geen
relevantie. Indien het echter gaat om een renteloze op termijn opeisbare lening, dan verzet
goed koopmansgebruik zich er niet tegen bij de waardering met de verdiscontering van rente
over de termijn van niet-opeisbaarheid rekening te houden Indien het tijdstip van de
opeisbaarheid onzeker is, za1 zij moeten worden geschat. ~~o Het komt er feitelijk op neer dat
waardering plaats mag vinden op basis van de contante waarde. I 11 Indien in een later stadium
aandelen worden verkregen, zullen die als activa op de balans worden opgenomen. Indien de
waarde van de aandelen gelijk is aan de boekwaarde van de obligaties ten tijde van de
conversie, dan behoeft er geen winst te worden genomen. In de praktijk zal conversie echter
alleen plaatsvinden wanneer dat aantrekkelijk is voor de schuldeiser. In dat geval zal de
waarde van de aandelen hoger zijn dan die van de obligaties en dus zal er sprake zijn van een
waardesprong. Vervolgens is de vraag of deze waardesprong fiscaal belast is. De obligaties
12
behoorden tot het ondernemingsvermogen en de aandelen zullen ook daartoe gaan behoren. ~
Ongeacht de grootte van het aandelenpakket vindt dan altijd de inkomstenbron `winst uit
onderneming' toepassing en nimmer de deelnemingsvrijstelling uit de Wet Vpb 1969. Bij
winst uit onderneming zal de waardesprong in box 1 belast zijn. De winst ex artikel 3.8 Wet
IB 2001 is gelijk aan waarde in het economische verkeer van de aandelen (die worden immers
verkregen) minus de boekwaarde van de obligaties, beide ten tijde van de conversie. De vraag
rijst nog of de ruilarresten toepassing kunnen vinden. Deze arresten houden in dat bij ruil of
verkoop van een goed met (terugkoop van) een vervangend gced geen winst behoeft te
worden genomen, indien het vervangende goed functioneel en bedrijfseconomisch dezelfde
plaats inneemt als het oorspronkelijke goed.113 In casu zou de conversiewinst dan onbelast
zijn. De Hoge Raad heeft beslist dat de ruilarresten geen toepassing ku.nnen vinden bij
conve rsie van obligaties in aandelen. De fiscale gevolgen verbonden aan het bezit van
obligaties verschillen wezenlijk van die verbonden aan het bezit van de aandelen. Er is sprake
van een realisering van winst of verlies ten bedrage van het verschil tussen boekwaarde en
opbrengst. ~ la
5.2.3.2
De resultaatgenieter
De fiscale gevolgen voor een resultaatgenieter zijn dezelfde als voor de IB-ondernemer. Dit
omdat het `kale' winstregime via artikel 3.95 Wet IB 2001 van toepassing is op de
109 Wel zijn er bepalingen uit de Wet Vpb 1969 relevant. Zie daarvoor ~ 6.2.3.
t to HR 9 april 1958, BNB 1958I176.
~ t t Zie voor voorbeelden waarbij de vordering mocht worden gewaardeerd op de contante waarde HR 20
november 1957, BNB 1958I5, en HR 6 december 2000, BNB 2001I85, ~N 2001~3.11. Zie voor meer uitspraken
aantekening 75 bij artikel 9 Vakstudie Wet IB 1964.
t~Z Er kan nimmer sprake zijn van een deelneming, omdat alleen aan de vennootschapsbelastingonderworpen
lichamen een deelneming kunnen hebben. In casu gaat het om een IB-ondememer.
113 Zie bijvoorbeeld HR 4 april 1951, B. nr. 8970. Er heeft zich een uitgebreide jurisprudentie rondom
ruilarresten ontwikkeld, zie aantekening 6 bij artikel 3.25 Vakstudie IB 2001.
na ~ 16 december 1981, BNB 1982~72. Dit arrest
is voor Vpb-plichtige lichamen met een deelneming
achterhaald. Zie ~ 6.2.3.2.
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resultaatgenieter. Benadrukt zij dat de resultaatgenieter niet te maken kan krijgen met de
opwaarderingsreserve als geregeld in artikel 3.98a Wet IB 2001. Dit geldt alleen voor
vorderingen in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001, dus voor vorderingen van een
aanmerkelij kbelanghouder.
5.2.3.3
Aanmerkelijkbelanghouder
Bij aanmerkelijkbelanghouders is de omzetting van de vordering in een obligatielening niet
relevant, omdat zowel de oude vordering als de lening onder het begrip "schuldvordering"
van artikel 3.92, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 vallen. Indien later aandelen worden
verkregen, dan is dat fiscaal gezien wel een relevant feit. De primaire vraag moet zijn of
afwaardering van de schuldvordering heeft plaatsgevonden. Bij een bevestigende
beantwoording kan artike13.98a Wet IB 2001 (opwaarderingsreserve) toepassing vinden.
In artikel 3.98a Wet IB 2001 is bepaald dat indien een belastingplichtige een schuldvordering
heeft als bedoeld in artikel 3.92, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 en die schuldvordering
is afgewaardeerd ten laste van de winst uit onderneming of het resultaat uit een werkzaamheid
van hem of van een met hem verbonden persoon en wanneer zich een oirntandigheid voordoet
als bedoeld in het tweede lid, dan wordt een bedrag gelijk aan de afwaardering tot het
resultaat van de belastingplichtige gerekend. In artikel 3.98a, tweede lid, onderdeel a, Wet IB
2001 wordt de omzetting van een vordering in aandelen als een dergelijke omstandigheid
genoemd. De winst hoeft niet meteen te worden genomen, maar er kan een
opwaarderingsreserve worden gevormd. Zie hierover nader ~ 5.2.2.5.4 en ~ 6.2.5.3.
Buiten het geval van artikel 3.98a Wet IB 2001 (men heeft niet afgewaardeerd of de
afwaardering valt niet onder genoemd wetsartikel) heeft men te maken met het resultaat uit
overige werkzaamheden dat eindigt, omdat de vordering niet meer bestaat. Hierbij wordt wel
aangenomen dat er voor het overige geen vermogensbestanddelen ter beschikking worden
gesteld aan de schuldenaar, waarin men het aanmerkelijk belang heeft. Het einde van de
werkzaamheden brengt met zich dat er moet won~íen afgerekend over de werkelijke waarde
minus de kostprijs van de vordering. Is de vordering onvolwaardig, dan zal er vaak sprake
zijn van een te nemen verlies. Indien er winst is, dan kan die winst niet worden
doorgeschoven naar de verkrijgingsprijs van de aandelen, omdat er voor deze gevallen geen
doorschuifregeling in de wet is opgenomen. In de insolventiepraktijk zal zo'n
doorschuifregeling echter niet echt gemist worden, omdat het vaak zal gaan om een verlies dat
de resultaatgenieter meteen zal willen nemen. Ik zie dan ook op dit punt geen belemmering.
5.2.3.4
Boz 3-schuldeiser
Voor een schuldeiser wiens vordering in box 3 valt, is noch de omzetting in obligaties, noch
de omzetting in aandelenkapitaal een belastbaar feit. Dit betekent niet dat het fiscaal irrelevant
is. Indien de obligaties meer of minder waard dan de aandelen zijn, zal de
rendementsgrondslag veranderen. Rente en dividend zijn als zodanig niet belast in box 3.
5.2.4
Variant 3: achtergestelde lening
Er zijn vele verschijningsvormen van een achtergestelde lening.115 De achterstelling kan
betrekking hebben op betaling nadat alle andere schuldeisers zijn voldaan, of slechts
achterstelling op één schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) et cetera. Fiscaal gezien kan het gaan
om een gewone lening, deelnemerschapslening of een hybride lening in de zin van artikel 10,
eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969. ~ 16 Vertrekpunt is een schuld vanwege een levering,
~~s Zie ~ 2.2.2.2.
~ 16 Zie nader over deelnemerschapslening en de hybride lening ~ 6.2.4.1 en 6.2.4.2.
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dienstverrichting of geldlening met normale aflossings- en rentebepalingen et cetera, die
wordt omgezet in een achtergestelde lening.
Bij de omzetting van de schuld in een achtergestelde lening zijn geen specifieke bepalingen
uit de Wet IB 2001 relevant voor de positie van de schuldenaar, welke in dit onderzoek een
BVINV betreft.
Voor wat betreft de fiscale positie van de vier grcepen IB-schuldeisers zij het volgende
gezegd.
5.2.4.1
IB-ondernemer
Bij conversie van een schuld in een achtergestelde lening behoudt de IB-ondernemer de
vordering op de schuldenaar, maar de vordering is nu wel achtergesteld. In wezen is de
vordering minder sterk geworden voor de schuldeiser, nu de rangorde minder hoog is. Er zal
dan ook zeker geen sprake zijn van winst door de conversie.
De rente die wordt betaald op de achtergestelde lening vormt winst voor de schuldeiser en dit
geldt ongeacht de vraag of er sprake is van een hybride lening. Bij een hybride lening kan de
schuldenaar de rente niet aftrekken, omdat op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel d,
Wet Vpb 1969 de lening fungeert als eigen vermogen. Hetzelfde geldt bij een
deelnemerschapslening. Men kan zich afvragen of dit resultaat (de rente wordt wel belast bij
de schuldeiser, terwijl deze niet aftrekbaar is bij de schuldenaar) redelijk is. Hoewel
Bouwman dit resultaat voor discussie vatbaar acht, stelt hij wel dat hetzelfde resultaat zich
ook voordoet bij dividend ter zake van aandelen die tot het ondernemingsvermogen
behoren. l t~ Bij deze vaststelling van Bouwman wil ik mij niet neerleggen. Ik zie hier een niet
te rechtvaardigen belemmering. Mijns inziens zou er voor de IB-ondernemer een
rentevrijstelling 118 met betrekking tot de ontvangen rente moeten komen, zodat deze
ondernemer hetzelfde regime volgt op het punt van deelneming als een lichaam dat is
onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Hiertegen zou men kunnen inbrengen dat de
hybride geldlening wettelijk is geregeld in de Wet Vpb 1969 en dat het IB-winstregime haar
eigen stelsel heeft. Toch wil ik toe naar een stelsel waarin de vergceding betaald door de
schuldenaar op de hybride lening of deelnemerschapslening voor de IB-ondernemer onbelast
is, wanneer hij een deelneming (overeenkomstig de regels van de Wet Vpb 1969) in de
schuldenaar heeft.
5.2.4.2
De resultaatgenieter
De fiscale gevolgen voor een resultaat~nieter zijn dezelfde als voor de IB-ondernemer. Dit
omdat het `kale' winstregime via artikel 3.95 Wet IB 2001 van toepassing is op de
resultaatgenieter.
5.2.4.3
Aanmerkelijkbelanghouder
Bij de aanmerkelijkbelanghouder gaat het om een vordering ex artikel 3:92, tweede lid,
onderdeel a, sub 1, Wet IB 2001. Het `kale' winstregime van de IB-ondernemer is van
overeenkomstige toepassing, wat betekent dat de conversie in een achtergestelde lening niet
leidt tot fiscale winst. ~ 19 De voordelen uit de lening, zoals rente, zijn belast tegen het tarief
van box 1 (maximaal 520~0). Indien sprake is van een hybride lening of
117 J.N. Bouwman, Geldvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale en
Financiële Uitgevers 2002, blz. 96.
~~ 8 Een deelnemingsvrijstelling is niet toereikend, want daarbij behoort ook de rente tot de winst.
119 Zie ~ 5.2.4.1.
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deelnemerschapslening, dan worden de voordelen op dezelfde wijze belast, hoewel bij de
schuldenaar geen aftrek mogelijk is.
De vraag hier is of artikel 3.98a, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 (gaan functioneren als
eigen vermogen) van toepassing kan zijn. Aan het slot van dit onderdeel is aangegeven dat de
schuldvordering niet meer mag behoren tot het vermogen van een werkzaamheid. Een hybride
geldlening in de zin van artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 behoort nu juist tot
het resultaat uit een werkzaamheid. 120 Derhalve vindt bij een omzetting in een hybride
geldlening artikel 3.98a Wet IB 2001 geen toepassing. Mogelijk kan bij een
deelnemerschapslening121 artikel 3.98a, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 wel toepassing
vinden.122
Bij het sluiten van de achtergestelde lening kunnen partijen allerlei voorwaarden
overeenkomen. Zo kan het zijn dat een aanmerkelijkbelanghouder123 afziet van rente. Als daar
een zakelijke reden voor is, dan is er bij de aanmerkelijkbelanghouder geen aanleiding een
correctie op de winst toe te passen. De vennootschap heeft uiteraard geen aftrekpost, nu zij op
zakelijke gronden geen rente hoeft te betalen. Zou een willekeurige derde, die handelt op
zakelijke basis, niet van rente hebben afgezien,124 dan is er wel een voordeel uit een resultaat
uit werkzaamheden. De rente is voor de vennootschap een aftrekpost en tevens een informele
kapitaalstorting.125 Inbreng van informeel kapitaal wordt altijd ~daan door de aandeelhouder
als zodanig, ongeacht de vraag of de aandeelhouder een aanmerkelijkbelanghouder of een
vennootschap is. In HR 16 augustus 1996, BNB 1996~389, V-N 1996, blz. 3241, pt. 10, bracht
een moedermaatschappij geen rente meer in rekening aan haar insolvabel geworden
dochtermaatschappij. De Hoge Raad besliste dat de feiten geen andere conclusie toelieten dan
dat het niet in rekening brengen van rente "geen oorzaak vindt in de aandeelhoudersrelatie
tussen belanghebbende en deze vennootschap, doch het gevolg is van insolvabiliteit van de
dochtervennootschap". Er was derhalve geen sprake van een informele kapitaalstorting.

~ZO Zie ook Kamerstukken II 2003-2004, 29 686, nr. 3, blz. 24, alsmede Kamerstukken II 2003-2004, 29 686, nr.
6, blz. 20.
~ Z~ Zie h ierover nader ~ 6.2.4.1.
i22 Zie ook J.A.R. van Eijsden, `De nieuwe regeling voor afgewaardeerde vorderingen in de inkomstenbelasting',
WFR 2004~6602, blz. 1789.
i23 Schulden van de aanmerkelijkbelanghouderaan
de vennootschap hebben nimmer tot het aanmerkelijk belang
behoord en vallen per 1 januari 2001 ook niet onder de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen. Zie
ook het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 24 mei 2006, nr. CPP2006~76M, trN 2006~34.15,
onderdeel 14.3, bij vorderingen en schulden van een aanmerkelijkbelanghouder bij een rekeningcourantverhouding. Schulden bevinden zich in box 3, vorderingen behoren tot het resultaat uit een
werkzaamheid ( box 1). Om praktische redenen wordt goedgekeurd dat geen rente als resultaat in aanmerking
behceft te worden genomen, als de rekening-courantverhouding kleiner is dan E 17.500 gedurende het gehele
kalenderjaar. De BV mag dan geen rentekosten in aftrek brengen.
iZ4 De Staatssecretaris heeft in zijn Besluit voor de gebruikelijkloonregeling van 22 mei 2001, nr.
CPP2000~3172, BNB 2001~370, t'N 2001~30.32, (het vorige Besluit van 14 april 1997, DB97I747M, BNB
1997I170, V-N 1997, blz. 1745, pt. 14, heeft zijn belang verloren) aangegeven dat van een loonsverlaging op
zakelijke gronden sprake kan zijn, indien belanghebbende aantoont dat de verlaging van het loon direct
voortvloeit uit het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. Volgens de Staatssecretaris dient in beginsel
geen acht te worden geslagen op een min of ineer incidentele verliessituatie en moet onder meer worden bezien
of op andere wijzen gelden aan de vennootschap worden onttrokken, bijvoorbeeld in de vorm van een oplopende
rekening-courantschuld aan de vennootschap. Naar mijn oordeel kan voor het afzien van rente hetzelfde worden
aangenomen.
iZ5 De vennootschap heeftdus bij een fictieve rente van 10.000 de volgende journaalpost: Fictieve rente 10.000,
aan Informele kapitaalstorting 10.000.
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5.2.4.4
Boz 3-schuldeiser
De schuldeiser wiens vordering in box 3 valt, heeft niet te maken met fiscale consequenties
van de omzetting van een vordering in een achtergestelde lening. De waarde van de
(achtergestelde) lening wordt gewoon in de rendementsgrondslag betrokken. Wel kan het zijn
dat de rieuwe lening voldoet aan de voorwaarden voor durIlcapitaal Zie hierover nader ~
5.2.2.5.5.
5.2.5
Variant 4: omzetting in aandelen
Bij deze variant gaat het om de omzetting van schulden in aandelen.
In dit onderLOek is de schuldenaar een BV~NV. Er zijn geen bepalingen uit de Wet IB 2001
relevant voor de positie van de schuldenaar bij deze variant. Hierna wordt enkel de positie
bezien van schuldeisers die onder de Wet IB 2001 vallen. Ten slotte zal ik verdedigen dat bij
deze variant de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen toepassing kan vinden.
5.2.5.1
IB-ondernemer
Voor de IB-ondernemer zal de omzetting de facto fiscaal niet relevarrt zijn. Aangenomen
wordt dat hij de vordering overeenkomstig goed koopmans~bruik heeft afgewaardeerd, zodat
de boekwaarde van de omgezette vordering gelijk is aan de waarde in het economisch verkeer
van de vordering. Voorts wo rdt aangenomen dat de waarde van de aandelen gelijk is aan de
waarde in het ecommisch verkeer van de omgezette vordering. Bij de omzetting geniet de
schuldeiser dan geen voor- of nadeel. In dit verband zij verwezen naar HR 26 april 1978, BNB
1978I140, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de omzetting van een onvolwaardige vordering
in aandelen voor een schuldeiser geen winstrealisatie opleverde.126 Bouwman werpt de vraag
op of er een waardeverlies door de schuldeiser kan worden genomen, indien niet alle
vorderingen in aandelen worden omgezet. De middelen voor uitdeling stijgen immers in
relatieve zin voor de niet-omzettende schuldeisers en bij een uitdeling zijn de schuldeisers
preferent ten opzichte van aandeelhouders. Ter illustratie een cijfervoorbeeld. De ter uitdeling
beschikbare middelen belopen 1000. Er zijn tien schuldeisers met elk een vordering van 500
en derhalve is de totale schuld 5000. Hun vorderingen zijn dus elk 100 waard. Indien vijf
schuldeisers hun vordering omzetten, dan blijven er vijf schuldeisers over, elk met een
nominale vordering van 500. Doordat deze schuldeisers bij uitdeling vóór de aandeelhouders
worden betaald, is voor de schuldeisers elk beschikbaar 1000~2500 x 100oro - 400~0. De waarde
van hun vordering is 200 geworden. De aandeelhouders zijn een vordering van 500,
aanvankelijk waard 100, armer. Naar het oordeel van Bouwman wordt het waardeverlies
geleden als (toekomstig) aandeelhouder, wat tot uitdrukking komt in een afwaardering van de
aandelen. Bouwman merkt aansluitend op dat het verlies ten laste komt van de winst, indien
de aandelen ondernemingsvermogen zijn. 127 Overigens zij opgemerkt dat de
opwaarderingsreserve van artikel 3.98a Wet IB 2001 voor een ondernemer geen rol speelt,
omdat dat artikel enkel ziet op resultaat uit o~erige werkzaamheden.
De omzetting is dus onbelast c.q. niet aftrekbaar, maar indien de aandelen later in waarde
stijgen, dan moet winst (box 1, maximaal 52oro) worden genomen, zodra zij wordt gerealiseerd
(bijvoorbeeld door verkoop van de aandelen). Ook het ontvangen dividend wordt belast in
box L Hierbij neem ik aan dat de aandelen tot het ondernemingsvermogen behoren, hetgeen
izb Bij
dit arrest ging het om een schuldeiser met een deelneming in de schuldenaar. Naar mag worden
aangenomen is de genoemde rechtsregel van het arrest tevens van toepassing op een schuldeiser die geen
aandeelhouder is. In dezelfde zin J.N. Bouwman, Geldvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsb elasting,
Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers 2002, blz. 206.
127 J.N. Bouwman, Geldvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale en
Financiële Uitgevers 2002, blz. 199.
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ook logisch is omdat de vordering die is omgezet in aandelen ook tot het
ondernemingsvermogen behoorde. Alsdan kan er ook, indien als gevolg van de conversie
voor ten minste So~o van het geplaatste aandelenkapitaal wordt gehouden, geen sprake zijn van
een aanmerkelijk belang, omdat de rangorderegeling van artikel 2.14 Wet IB 2001 ertoe leidt
dat voordelen uit die aandelen tot winst uit onderneming behoren. Zou de betrokken
ondernemer de aandelen tot zijn privévermogen gaan rekenen, dan is er bij een
aandelenpakket van So~o of ineer wel sprake van een aanmerkelijk belang. Er vindt dan een
onttrekking plaats en de winst uit onderneming is dan gelijk aan de waarde van de aandelen
minus de boekwaarde, maar er kan, afliankelijk van de omstandigheden, toch een fiscaal
voordeel worden behaald. De afwaardering van de vordering is ten laste gegaan van het box
1-inkomen (maximaal aftrek tegen 520~0) en revenuen (dividend, vervreemdingswinst, et
cetera) worden belast tegen het box 2-tarief van 250~0. Het lek zal doorgaans gelijk zijn aan het
tariefverschil tussen box 1 en box 2 vermenigvuldigd met het bedrag van de afwaardering.
Het ondernemingsverlies zal bestaan uit het verlies door afwaardering en als gevolg van deze
afwaardering zal er ter zake van de aandelen bij het verlaten van het ondernemingsvermogen
geen sprake zijn van een boekverlies (werkelijke waarde minus boekwaarde). Bij de
aanmerkelijkbelanghouder zal er een winst worden gerealiseerd bij latere vervreemding van
de aandelen. De verkrijgingsprijs van die aandelen zal gelijk zijn aan de waarde van de
aandelen ten tijde van het verlaten van het ondernemingsvermogen. Normaliter zal dat een
lage waarde zijn, want de schuldenaar verkeert immers in financiële moeilijkheden. Bij latere
verkoop is er dus een grotere vervreemdingswinst, omdat die wordt bepaald door de
overdrachtsprijs minus de lage verkrijgingsprijs. Deze winst wordt belast tegen 250~0. Bij deze
sfeerovergang treedt er dus een lek op. Opvallend is wel dat de wetgever dit lek niet toelaat
bij een aanmerkelijkbelanghouder die een afgewaardeerde vordering in aandelen omzet. Het
komt mij voor dat het lek bij een in aandelen omzettende IB-ondernemer moet worden
gedicht. Men zou dan het systeem van een opwaarderingsreserve zoals in artikel 3.98a Wet IB
2001 kunnen hanteren.
5.2.5.2
De resultaatgenieter
Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook voor de resultaatgenieter, die immers via artikel
3.95 Wet IB 2001 met het `kale' winstregime te maken heeft. Het ligt echter niet voor de ha nd
dat aandelen tot een werkzaamheid behoren. Zou dit wel het geval zijn, dan kan de
aandeelhouder geen aanmerkelijkbelanghouder of een box 3aandeelhouder zijn. Dit houdt
verband met de rangorderegeling van artikel 2.14 Wet IB 2001. Bij toerekening van de
voordelen aan de diverse afdelingen in de wet gaat de eerst genoemde inkomenscategorie
voor.
Indien het aandelenpakket minder dan So~o beloopt, dan zullen de aandelen tot de
rendementsgrondslag van box 3 gaan behoren. Indien het aandelenpakket Soro of ineer beloopt,
dan zal er sprake zijn van een aanmerkelijk belang. In beide gevallen eindigen de
werkzaamheden c.q. verlaat de vordering de werkzaamheden en moet er worden afgerekend.
Er is dan een resultaat uit overige werkzaamheden ter grootte van het verschil tussen de
waarde in het economische verkeer van de aandelen en de boekwaarde van de vordering. De
nominale waarde van de aandelen is voor de winstbepaling niet relevant. Indien de
waardering van de vordering juist heeft plaatsgevonden dan ~1 er zijn afgewaardeerd naar de
werkelijke waarde en is er geen sprake van winst. Het gebrek aan een doorschuiffaciliteit voor
boekwinsten is dan ook geen wezenlijke belemmering. Benadrukt zij dat de resultaatgenieter
niet te maken kan krijgen met de opwaarderingsreserve als geregeld in artikel 3.98a Wet IB
2001. Die geldt alleen voor vorderingen in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001, dus voor
vorderingen van een aanmerkelijkbelanghouder.
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5.2.5.3
Aanmerkefijkbelanghouder
De aanmerkelijkbelanghouder (die al vóór de conversie in box 2 zat) krijgt er door de
conversie aandelen bij. De storting van de schuldvordering leidt tot staking van de
werkzaamheid. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde
van de schuldvordering wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De
verkrijgingsprijs van de verkregen aandelen is gelijk aan de waarde van de vordering vóór de
omzetting, waardoor de gemiddelde verkrijgingsprijs van alle aandelen kan wijzigen. 128
Indien de vordering ten laste van het resultaat uit werkzaamheid of winst uit onderneming is
afgewaardeerd, dan kan bij de omzetting onder voorwaarden artikel 3.98a Wet IB 2001
(opwaarderingsreserve) toepassing vinden. Zie hierover nader ~ 5.2.2.5.4.
5.2.5.4
Bog 3-schuldeiser
Voor de box 3-belastingplichtige verloopt de conversie neutraal in die zin dat in plaats van de
waarde van de vordering de waarde van de aandelen in de rendementsgrondslag wordt
betrokken. Daarbij ga ik er wel van uit dat de box 3-belastingplichtige na de conversie geen
aanmerkelijkbelanghouder is geworden.
5.2.5.5
Kwijtscheldingswinstregeling niet van toepassing
Naar mijn oordeel kan de kwijtscheldingswinstregeling niet worden toegepast bij de titgifte
van aandelen. In de literatuur is het tegenovergestelde verdedigd. Stevens verdedigt dat
wanneer schulden worden omgezet in aandelenkapitaal of amortisatiebewijzen er sprake is
van prijsgeven Verdedigb~.ar is wel dat, voorzover de waarde van de vervangende aandelen
lager is dan die van de vordering, er sprake is van prijsgeven.129 Stevens, voorheen samen met
Hofstra, 130 meent dus dat onder omstandigheden gebruik kan worden gemaakt van de
kwijtscheldingswinstregeling. De Vries staat een ruimere opvatting voor en meent dat de
kwijtscheldingswinstregeling kan worden toegepast "indien een redelijk oordelende en
zakelijk handelende schuldeiser besluit om bij het opgeven van zijn crediteursrechten als
tegenprestatie één of ineer aandelen in de debiteur te bedingen". ~ 31 De Vries bespreekt ook het
standpunt van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst kan er geen sprake zijn van
prijsgeven vanwege het opwaarts potentieel van aandelen.132
Mijns inziens kan de kwijtscheldingswinstregeling bij omzetting in aandelen geen toepassing
vinden om dogmatische redenen. De eerste reden houdt verband met de vraag of er bij deze
omzetting wel winstvrijval is. Indien men op nominale basis omzet, dan zal er geen winst zijn
(los van artikel 13ba Wet Vpb 1969 en artikel 3.98a Wet IB 2001). De tweede reden is dat er
een essentieel verschil is tussen een winstrecht, belichaamd in een amortisatiebewijs, en een
aandeel. Aan aandelen ligt een schuldverhouding ten grondslag. De emittent van de aandelen
is schuldenaar en de aandeelhouder is een schuldeiser. De aandeelhouder heeft pas recht op
teruggave van zijn ingelegd kapitaal bij de vereffening en wel nadat alle andere schuldeisers
128 Zie ook het antwoord op vraag B.3.4.u van het Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001~3035M, BNB
2002~50, V-N 2001I65.2. Deze vraag heeft blijkens het )~sluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006I76M, V-N
2006I34.15, haar belang verloren door het nieuwe regime van afgewaardeerde vorderingen (zie artikel 3.98a Wet
IB 2001 voor de aanmerkelijkbelanghouder), maar dat doet niet af aan het feit dat het onderdeel van het
antwoord ter zake van de verkrijgingsprijs nog steeds geldt.
i29
L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2001, nr. 230, blz. 218.
i3o H.J.
Hofstra 8c L.G.M. Stevens, lnkomstenbelasting, Deventer: Kluwer, 1998, nr. 179, blz. 173.
13~ R.J. de Vries, `De kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen concernverband: een fata morgana?', WFR
2005I6507, blz 1745.
132 R.J. de Vries, `De kwijtscheldingswinstvrijstelling bmnen concernverband: een fata morgana?', WFR
2005I6507, blz. 1746. Het gaat hier om een visie van de Kennisgroep `Bijzondere winstbepalingen
vennootschapsbelasting' en ik kan daarom geen vindplaats van hun visie aanreiken.
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zijn betaald. Het gaat dus om een postconcurrente vordering. Bij de uitgifte van aandelen aan
`normale' schuldeisers wordt feitelijk een `normale' vordering omgezet in een
postconcurrente vordering. Ik zie dan ook geen prijsgeven van de zijde van de schuldeiser.
Hooguit zou men kunnen verdedigen dat een gewone vordering kans biedt op een eerdere
uitbetaling, dan een vordering ter zake van het aandelenkapitaal en daarin zou bij omzetting
een stukje prijsgeven door de schuldeiser kunnen liggen. Dat is wat anders dan Stevens
meent, die het prijsgeven zoekt in het waardeverschil tussen de vordering en aandelen.
5.2.6
Variant 5: overnameconstructie
Bij een overnameconstructie neemt een andere partij dan de insolvente vennootschap de
vordering van de schuldeiser over. Er zijn geen bepalingen uit de Wet IB 2001 relevant voor
de positie van de schuldenaar, in dit onderzoek een BV~NV. Hierna worden de fiscale
consequenties voor schuldeisers die onder de Wet IB 2001 vallen beschouwd.
5.2.6.1
IB-ondernemer
De IB-ondernemer zal bij verkoop van de vordering een boekwinst of -verlies (ter grootte van
de overdrachtsprijs minus de boekwaarde van de vordering) maken die respectievelijk leidt tot
een bedrijfsbate of een bedrijfslast. De nieuwe schuldeiser zal, indien het gaat om een IBondernemer, de vordering te boek stellen op het bedrag van de verwerving (kostprijs).
Waardering op kostprijs of lagere bedrijfswaarde werd door de Raad van Beroep aanvaard
voor een beneden de nominale waarde gekochte schuldvordering.133 Indien de waarde van de
vordering stijgt, bijvoorbeeld doordat de financiële situatie van de schuldenaar beter wordt,
dan hoeft op basis van goed koopmansgebruik geen winst door de kopende partij te worden
genomen. Hierbij neem ik wel aan dat bij de kopende partij geen afwaardering heeft
plaatsgevonden. Indien de kopende partij de vordering afwaardeert en er daarna een
waardestijging plaatsvindt, dan mcet wel opwaardering ten gunste van de winst
plaatsvinden. ~ 34 Indien de nieuwe schuldeiser later een aflossing ontvangt, dan is die aflossing
slechts belast voorzover zij de boekwaarde van die vordering overschrijdt.
5.2.6.2
Resultaatgenieter
De fiscale gevolgen voor een resultaatgenieter zijn dezelfde als voor de IB-ondernemer. Dit
omdat het `kale' winstregime via artikel 3.95 Wet IB 2001 van toepassing is op de
resultaatgenieter.
5.2.6.3
Aanmerkelijkbelanghouder
Is de overdragende schuldeiser een aanmerkelijkbelanghouder, dan valt de vordering onder de
terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92 Wet IB 2001. De schuldeiser is dan ook
resultaatgenieter en in zoverre zijn de fiscale gevolgen niet anders dan hiervoor vermeld voor
de resultaatgenieter, respectievelijk de IB-ondernemer.
Fiscaal interessanter zijn de implicaties voor de nieuwe schuldeiser met een aanmerkelijk
belang in de schuldenaar. Vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 gold dat bij
(latere) voldoening aan een aanmerkelijkbelanghouder het aanmerkelijkbelangtarief van 250~0
verschuldigd was over het verschil tussen het voldoeningsbedrag en de waarde van de
vordering ten tijde van de overname. Dit was omdat artikel 20, zesde lid, onderdeel e, Wet IB
1964 het aflossen van schuldvorderingen als een fictieve vervreemding zag. Met ingang van 1
januari 2001 behoren dergelijke vorderingen niet meer tot het aanmerkelijk belang, maar
vallen zij onder de terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92 Wet IB 2001. Aflossing op
de lening zal dan worden belast tegpn het box 1-tarief (maximaal 520~0), althans voorzover het
i33 Raad van Bercep Arnhem 3 juli 1946, B. 8290.
i3a Zie HR 26 juni 1940, B. nr. 7189,
en HR 18 maart 1992, BNB 1992I186, ~N 1992, blz. 1105, pt 16.
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voldoeningsbedrag meer beloopt dan de waarde van de vordering ten tijde van de overname.
Dit geldt ook voor vorderingen die al dan niet in het kader van een overnameconstructie zijn
verworven vóór 1 januari 2001. Ingevolge artikel AJ, vijfde lid, Invoeringswet Wet IB 2001
gaat het dan om de historische verkrijgings~rijs, omdat de vordering op 31 december 2000
reeds tot het aanmerkelijk belang behoorde. ~ 5 Tot 1 januari 1997 was de standaardsituatie dat
de directeur-grootaandeelhouder van een BV de vorderingen van de schuldeisers tegen een
prijs aanmerkelijk lager dan de nominale waarde, maar iets hoger dan de werkelijke waarde
overnam. Door iets meer te bieden dan de werkelijke waarde, werden de schuldeisers
fmancieel gestimuleerd hun vorderingen aan de directeur- grootaandeelhouder over te dragen.
Indien de BV later in staat was de schulden te voldoen, dan werden de schulden alsnog
betaald en dat was belastingvrij, omdat de vorderingen niet tot het aanmerkelijk belang
behoorden. In dit verband werd gesproken van turbovorderingen. Dit neemt niet weg dat een
overnameconstructie sedert 1997 nog steeds aantrekkelijk kan zijn. Weliswaar is het nu niet
belastingvrij meer, maar de aanmerkelijkbelanghouder houdt netto nog altijd maximaal 480~0
over.

5.2.6.4
Bog 3-schuldeiser
De box 3-schuldeiser neemt gewoon de waarde van de vordering mee in zijn
rendementsgrondslag. In het jaar waarin de overnameconstructie plaatsvindt, zal enkel de
waarde van de vordering primo het jaar zijn terug te vinden in de rendementsgrondslag,
omdat hij ultimo het jaar geen schuldeiser van de vordering meer zal zijn.

5.3

Aandelentransactie

5.3.1
Inleiding
Bij een aandelentransactie worden de aandelen in de insolvente vennootschap verkocht en
geleverd. De aandelen kunnen voor een bepaald geldbedrag worden verkocht aan een
natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon. Is de verkopende partij een natuurlijk persoon,
dan zijn vier varianten wat betreft de aandeelhouder-natuurlijk persoon mogelijk.
Achtereenvolgens komen aan bod de IB-ondernemer als aandeelhouder (~ 5.3.2), de
resultaatgenieter (~ 5.3.3), de aanmerkelijkbelanghouder (~ 5.3.4) en de box 3-aandeelhouder
(~ 5.3.5). Is de verkopende partij onderworpen aan de Wet Vpb 1969, dan zijn de
waarderingsregels van de aandelen zoals hierna worden beschreven bij de IB-ondernemer
relevant, maar voor het overige gelden specifieke bepalingen die in ~ 6.3 aan bod komen
De positie van een schuldeiser komt niet aan bod, omdat deze buiten de aandelentransactie
staat. Aangezien zijn vordering niet wordt overgedragen, verandert de fiscale (en juridische)
positie van een schuldeiser op zich niet door de aandelentransactie. Zijn feitelijke positie kan
wel veranderen, bijvoorbeeld doordat de nieuwe aandeelhouder kapitaalkrachtiger is en bereid
is de BVINV te herfinancieren, waardoor de onvolwaardigheid van de vordering afneemt. De
vraag is dan of de afgewaardeerde vordering zal moeten worden opgewaardeerd, indien de
werkelijke waarde meer wordt dan de boekwaarde. Blijkens HR 14 juni 1944, B. nr. 7877, is
het noodzakelijk een dubieuze vordering te herwaarderen, indien de betalingskans sedert de
vorige balansdatum is verbeterd. De grootte van de hogere waardering maakt dan blijkens HR
26 juni 1940. B. nr. 7189, deel uit van de bedrijfswinst. Deze arresten sluiten aan bij HR 18
i3s Zie ook
het antwoord op vraag B.3.4.t van het Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001I3035M, BNB
2002~50, Y-N 2001~65.2. Blijkens het Besluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006~76M, V-N 2006~34.15, heeft deze
vraag haar belang verloren door tijdsverloop. Naar ik aanneem bedoelt de Staatssecretaris dat het gaat om de
openingsbalans van 1 januari 2001 en dat is nu niet meer actueel.
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maart 1992, BNB 1992I186, ~ N 1992, blz. 1105, pt. 16. In dit laatste arrest is bepaald dat
indien ter bepaling van de jaarlijkse winst, met betrekking tot een activum een stelsel wordt
gevolgd van waardering naar kostprijs, eventueel verminderd met tce te passen afschrijvingen
of lagere bedrijfswaarde en daarbij in een boekjaar waardering naar die lagere bedrijfswaarde
heeft plaatsgevonden, overeenkomstig goed koopmansgebruik, in geval in een volgend jaar
die bedrijfswaarde is gestegen, waardering naar die hogere bedrijfswaarde dient plaats te
vinden.
5.3.2

IB-ondernemer

Indien de aandelen worden gehouden door een IB-ondernemer en deze aandelen tot zijn
ondernemingsvermogen
behoren,
dan
is het winstregime
van
toepassing.
De
waarderingsregels voor aandelen kunnen in het kort als volgt worden omschreven. 136
Courante aandelen kunnen hetzij op de aanschaffingsprijs, hetzij op de beurskoers, hetzij op
de laagste van beide gewaardeerd worden. Incourante aandelen zullen steeds tegen kostprijs
worden gewaardeerd, omdat een andere acceptabele waarde doorgaans moeilijk te bepalen
15.137

Bij verkoop van de aandelen wordt fiscaal winst of verlies gemaakt ter grootte van de
overdrachtsprijs minus de boekwaarde van de aandelen. De belastbare winst uit onderneming
valt in box 1, waarvoor het progressieve tabeltarief geldt.138 Derhalve is een verkoopwinst
tegen het progressieve tarief belast en een verkoopverlies tegen het progressieve tarief
aftrekbaar. Aangezien het hier aandelen in een insolvente schuldenaar betreft, zal het in het
merendeel van de gevallen gaan om een verlies bij de verkoop. Mocht er toch een
verkoopwinst zijn, dan rijst de vraag of er gebruik kan worden gemaakt van de ruilarrestenof
een herinvesteringsreserve. Dan zou de winst niet direct belast zijn.
Toepassing van de ruilgedachte bij effecten ligt niet voor de hand. Bij vervreemding van
effecten zal volgens de Hoge Raad in het algemeen een realisering van winst of verlies aan de
orde zijn, tenzij sprake is van een omwisseling waarmee een resultaat wordt bereikt dat
economisch gezien een handhaving van~e oude toestand betekent.139 Volgens Russo zegt de
Hoge Raad in wezen dat bij snel liquide te maken effecten de afwezigheid van winst beogen
heel moeilijk aannemelijk is te maken. Dan is tcepassing van de ruilgedachte niet mogelijk.lao
lal
Bij een herinvesteringsreserve moet het gaan om de vervreemding van een bedrijfsmiddel.
In artikel 3.54, zevende lid, Wet IB 2001 wordt de toepassing van de herinvesteringsreserve
uitgesloten voor verrmgensrechten die ter belegging worden aangehouden. Het zal dus van
geval tot geval afhangen of een herinvesteringsreserve gevormd kan worden. Russo merkt op,
dat als de ruilarresten toegepast kunnen worden, er geen motief van beogen van winst maken
aan de orde is. In de gevallen waarin dit motief afwezig is, zullen de aandelen niet als
beleggin~ worden aangehouden, zodat ook de herinvesteringsreserve toepassing kan
vinden. l Z In de insolventiepraktijk zal men bijna nooit hiervan gebruik willen maken, omdat
er sprake is van een potentieel verlies dat men wil realiseren. De mogelijkheden van een
herinvesteringsreserve en toepassing van de ruilarresten hebben dan ook bij een
i36

Zie aantekening 15 bij artikel 3.25 Vakstudie IB 2001.
~ 37 Zie nader E. Aardema, Waardering van incourante aandelen voor de belastinghe~ng, Deventer: FED 1998.
t38 Artikel 2.10 en 3.1, tweede lid, Wet IB 2001.
139 HR 28 december 1951, B. nr. 9129; HR 1 november 1989, BNB 1990162, V-N 1989, blz. 3402, pt. 7, HR 23
juni 1999, BNB 1999~321, V-N 1999I30.17. Voor een recent geval waarin wel een onbelaste ruil werd toegestaan
Hof Amsterdam 26 januari 2005, Y-N 2005~29.1.9.
iao
R. Russo, Herirrvesteringsreserve (FM nr. 62), Deventer: Kluwer 2004, blz. 26.
~a~ Artikel 3.54, eerste lid, Wet IB 2001.
iaz R. Russo,
Herinvesteringsreserve (FM nr. 62), Deventer: Kluwer 2004, blz. 116.
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aandelentransactie geen wezenlijke betekenis voor de insolventiepraktijk.
In het geval de aandelen worden vervreemd in het kader van een aandelenfusie, kan het
la3 Er is sprake van
voordeel op grond van artikel 3.55 Wet IB 2001 buiten de winst blijven.
een aandelenfusie, wanneer - kort gezegd - een vennootschap aandelen of winstbewijzen
verwerft in een andere vennootschap en hierdoor meer dan de helft van de stemrechten in die
vennootschap kan uitoefenen met als doel de beide vennootschappen financieel en
l aa
economisch duurzaam in een eenheid samen te brengen.
Denkbaar is dat NV A de aandelen
in de insolvente NV B overneemt tegen uitreiking van aandelen in NV A. De IB-ondernemer
krijgt in plaats van aandelen in NV B nu aandelen in NV A. De ondernemer die de aandelen
in NV A verwerft, stelt de aandelen desgewenst te boek op de waarde die de aandelen in NV
B onmiddellijk vóór de fusie hadden. ~as Op deze manier wordt de winst doorgeschoven. Deze
aandelenfusieregeling is geen onaantrekkelijke faciliteit, maar voor de insolventiepraktijk
heeft ze geen wezenlijke betekenis. Dit komt omdat de aandelen als gevolg van de insolventie
een lage waarde zullen hebben, waardoor eerder een verlies dan een winst bij vervreemding
zal zijn géindiceerd. Bij een boekverlies zal de verkopende partij niet opteren voor de faciliteit
van aandelenfusie, maar het verlies direct willen nemen. De aandelenfusieregeling is immers
geen imperatieve regeling, in die zin dat zij verplicht moet worden toegepast op een
aandelenfusie in de zin van artikel 3.55 Wet IB 2001.
De conclusie is dan ook dat in beginsel de vervreemding van aandelen ten gevolge van de
aandelentransactie fiscaal gezien niet neutraal kan geschieden voor de IB-ondernemer. ~a6
Voor de insolventiepraktijk zal dit mijns inziens geen belemmering zijn. In de eerste plaats
zal de waarde van de aandelen in een insolvente vennootschap zodanig zijn gedaald dat eerder
sprake zal zijn van een verlies dan van winst in het geval van vervreemding. In de tweede
plaats zullen om fiscale redenen de aandelen vaak privé (box 2 en 3) gehouden worden en niet
tot het ondernemingsvermogen (box 1) behoren, waardoor een eventuele door de
aandelentransactie veroorzaakte belastingschuld in vergelijking met die van de ondernemer
(progressief tarief) beperkt kan blijven.
Resultaatgenieter
5.3.3
Indien de aandelen onder het regime van het resultaat uit overige werkzaamheden vallen, dan
geldt in verband met artikel 3.95 Wet IB 2001 het winstregime. In dit wetsartikel wordt
artikel 3.55 (de aandelenfusiefaciliteit) van overeenkomstige toepassing verklaard, alsof de
werkzaamheden een onderneming vormen. Overigens is artikel 3.54 (herinvesteringsreserve)
niet van overeenkomstige toepassing verklaard, maar zoals aangegeven in ~ 5.3.2 is die
reserve niet relevant. Het zal nauwelijks voorkomen dat aandelen tot de bron resultaat uit
overige werkzaamheden behoren. Ook hier is geen belemmering voor de insolventiepraktijk
indiceerbaar.
5.3.4
Aanmerkelijkbelanghouder
Bij inkomen uit aanmerkeli,~k belang gaat het om reguliere voordelen, zoals dividend, en om
vervreemdingsvoordele n. ~ a Voor beide voordelen geldt een tarief van 250~0. ~ ag Bij een
ia3

Een bijbetaling aan de ondernemer in geld of obligaties moet wel in de winst worden opgenomen. De
bijbetaling mag niet meer bedragen dan l00~o van de nominale waarde van de aandelen. Zie artikel 3.55, eerste en
vierde lid, aanhef en onderdeel a, Wet IB 2001.
iaa
~ikel 3.55, tweede lid, Wet IB 2001.
ias
~ikel 3.55, zesde lid, Wet IB 2001.
iab
Aannemend dat de herinvesteringsreserve of de ruilarresten geen toepassing kunnen vinden.
~a~ Artikel 4.12 Wet IB 2001.
148 Artikel 2.12 Wet IB 2001.
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aandelentransactie waarop deze paragraaf ziet, gaat het om vervreemdingsvoordelen. Het
voordeel in het geval van vervreemding is gelijk aan de overdrachtsprijs minus de
insolventiepraktijk
kan
een
verkrijgingsprijs
van
de
aandelen. 149 In de
aanmerkelijkbelanghouder tegen belangrijke fiscale problemen oplopen bij een
aandelentransactie, zoals hierna wordt aangetoond. Eerst wordt de verkrijgings- en
overdrachtsprijs behandeld (~ 5.3.4.1). Vervolgens komt het wachtjaar voor verliesneming
aan bod (~ 5.3.4.2). Tot slot wordt het tegengaan van tussentijdse verliesneming besproken (~
5.3.4.3).
Ik ga niet nader in op de fiscale gevolgen van een aandelenfusie. Het reeds in ~ 5.3.2
beschouwde artikel 3.55 Wet IB 2001 is ook van toepassing op een aanmerkelijkbelanghouder.
Ingevolge artikel 4.41 Wet IB 2001 kan het vervreemdingsvoordeel worden doorgeschoven. De
technische uitwerking van dit artikel vindt men in artikel 4.42 Wet IB 2001, alwaar is bepaald
dat de verkrijgingsprijs van de aandelen dan wordt doorgeschoven. Zoals aangegeven in ~ 5.3.2
heeft deze faciliteit geenwezenlijke betekenis voor de insolventiepraktijk.
5.3.4.1

Verkrijgings- en overdrachtsprijs

Verkrijgingsprijs
De verkrijgingsprijs wordt gesteld op de tegenprestatie bij de verkrijging, vermeerderd met de
ten laste van de verkrijger komende kosten. lso Daarbij geldt voor een pakket van aandelen de
gemiddelde verkri~jgingsprijs.ls~ De gemiddelde verkrijgingsprijs dient per soort aandeel te
worden bepaald.l 2 In het merendeel van de gevallen za1 bij een 100o~o-aandeelhouder die
betrokken is geweest bij de oprichting, de verkrijgingsprijs voor aandelen in een BV gelijk
zijn aan het minimum voor geplaatst kapitaal ex artikel 2:178, tweede lid, BW. Bij
vennootschappen opgericht vóór 2002 gaat het dan om f 40.000 en bij vennootschappen die
na dit jaar zijn opgericht gaat het om E 18.000. Overigens kan de verkrijgingsprijs ook
negatief zijn, indien de BV~NV is voortgekomen uit een geruisloze omzetting van een IBonderneming in een BVINV. 153
De verkrijgingsprijs wordt verhoogd met door de aanmerkelijkbelanghouder ingebracht
informeel kapitaaL In 1957 omschreef de Hoge Raad informeel kapitaah54 als de inbreng ian
geld of goederen enkel op grond van de bestaande aandeelhoudersrelatie zonder dat sprake is
van storting op aandelen. lss Stel dat een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap
machines ter waarde van 50.000 levert en daar geen betaling voor vraagt (bijvoorbeeld omdat
de dochter in financiële nood verkeert). De levering om niet vindt haar oorzaak in de
aandeelhoudersrelatie.156 Op dat moment is er sprake van ingebracht informeel kapitaal ter
grootte van 50.000. In 1978 werd ook "informeel kapitaal in de kostensfeer" geaccepteerd.ls7
Indien om reden van concernbelang geen rente wordt bedongen door de moedermaatschappij
149 Artikel 4.19 Wet IB 2001.
iso
~ikel 4.21, eerste lid, Wet IB 2001.
~s~ Artikel 4.21, tweede lid, Wet IB 2001.
is2 Artikel 4.21, derde lid, Wet IB 2001.
is3
Zie artikel 4.21, vierde lid, Wet IB 2001.
i sa
De Hoge Raad gebruikte overigens niet expliciet de term informeel kapitaal.
iss ~
3 april 1957, BNB 1957~165.
isb Aannemende dat de machines een boekwaarde van 40.000 hebben, dan zijn de boekingen als volgt. Moeder:
Deelneming 50.000, aan Machines 40.000, aan Winst 10.000. Dochter: Machines 50.000, aan Informeel kapitaal
50.000.
~s' HR 31 mei 1978, BNB 1978I252, indien aandeelhoudster een lichaam is, en HR 8 juli 1986, BNB 19861294
297.
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om zo haar dochter bewust te bevoordelen, dan dient de dochter van haar winst de rente in
aftrek te nemen die normaliter was bedongen. De moeder zal voor hetzelfde bedrag winst
moeten nemen. ~ 58 Het normatieve kader wordt wel gevormd door de rente die onder zakelijke
voorwaarden was bedongen. Stel dat een aanmerkelijkbelanghouder in het verleden een
lening van 100.000 met 80~o rente, hetgeen een zakelijke rente is, heeft verstrekt. Indien de
vennootschap in financiële nood raakt en de schuldeiser neemt genoegen met 30~0, dan is niet
zonder meer sprake van een informele kapitaalstorting. De vraag moet beantwoord worden of
derden ook 30~o hadden verlangd. Informeel kapitaal wordt door de Staatssecretaris gerekend
tot het op de aandelen gestorte kapitaal. Daardoor wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen
verhoogd. ~ s9
Overdrachtsprijs
Onder overdrachtsprijs moet worden verstaan de tegenprestatie bij de vervreemding,
verminderd met de ten laste van de vervreemder komende kosten.1óo In de praktijk zal de
overdrachtsprijs gelijk zijn aan de koopsom. De koopsom is echter niet altijd makkelijk
bepaalbaar. Partijen kunnen overeenkomen dat de koopsom afhankelijk is van de winst die na
de verkoop wordt gegenereerd door de BV~NV. Op die wijze loopt de overnemer minder
risico bij een lagere winstgevendheid, omdat dan de uiteindelijke koopsom lager komt te
liggen. Artikel 4.28 Wet IB 2001161 bepaalt hierbij het volgende. Indien een overdrachtsprijs
uit een of ineer termijnen bestaat waarvan het aantal of de omvang op het tijdstip van de
vervreemding nog niet vaststaat, wordt een geschatte overdrachtsprijs in aanmerking
genomen. De vordering van de veiicopende partij ter zake van de termijnen van een in artikel
4.28 Wet IB 2001 bedcelde overdrachtsprijs behoort op grond van artikel 5.10, aanhef en
onderdeel c, Wet IB 2001 uitdrukkelijk niet tot box 3. De aanmerkelijkbelangwinst wordt
genoten op het moment van de vervreemding. Wordt later meer ontvangen dan het geschatte
bedrag, dan wordt het verschil belast op het moment dat het wordt genoten (saldo- methode).
Bedragen de ontvangen termijnen in totaal minder dan de geschatte overdrachtsprijs, dan
wordt het verschil in aanmerking genomen als een negatief vervreemdingsvoordeel.
Ter illustratie een cijfervoorbeeld. A houdt alle aandelen in X BV, een verlieslatende
vennootschap. B denkt van X B V met een ander management en een gced marketingplan een
beter re~erende vennootschap te kunnen maken. Ondanks zijn optimistische visie op X BV
wil B zijn risico beperken door met A een koop van de aandelen tegen winstrecht overeen te
komen. De waarde van het winstrecht wordt bij de aankoop in 2006 ingeschat op 400.000. De
eerste winsttermijn vervalt in 2007 en de laatste in 2009. De verkrijgingsprijs van de aandelen
beliep voor A 18.000. In 2006 beloopt het vervreemdingsvoordeel dan 382.000, hetgeen bij A
inkomen uit aanmerkelijk belang vormt voor het jaar 2006 (artikel 4.28, eerste lid, Wet IB
2001). In 2007, 2008 en 2009 belopen de winsttermijnen 150.000, 140.000 en 130.000, dus in
totaal 420.000. In 2007 en 2008 blijft het totaal van de termijnen beneden de in 2006
geschatte o~erdrachtsprijs en daarom is er geen aanleiding tot aanmerkelijkbelangheffing. In
158 Indien de rente normaliter 10.000 had belopen, dan zijn de boekingen als volgt. Moeder: Kostprijs
deelneming 10.000, aan Winst 10.000. Dochter: Rente 10.000, aan Informeel kapitaal ]0.000.
is9
Zie Mededeling staatssecretaris van Financiën van 25 februari 1995, nr. DB95I796M, V-N 1995, blz. 1025, pt.
9. Deze Mededeling is niet gewijzigd door de inwerkingtreding Wet IB 2001, maar uit (bijvoorbeeld) het
antwoord op vraag B.3.4.v van het Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001I3035M, BNB 2002I50, ~N
2001~65.2, blijkt dat de Staatssecretaris nog steeds vindt dat een informele kapitaalstorting de verkrijgingsprijs
van de aandelen verhoogt. Blijkens het Besluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006I76M, Y-N 2006I34.15, heeft deze
vraag haar belang verloren door het nieuwe regime inzake afgewaardeerde vorderingen. Dat doet mijns inziens
niet af aan het gegeven dat de informele kapitaalstorting de verkrijgingsprijs verhoogt.
ibo
Artikel 4.20 Wet IB 2001.
16~ Voorheen: artikel 20h Wet )B 1964.
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2009 gaan de genoten termijnen de geschatte overdrachtsprijs met 20.000 te boven en dat
betekent een positief vervreemdingsvoordeel ex artikel 4.28, tveede lid, Wet IB 2001. In
artikel 4.46, vierde lid, eerste volzin, Wet IB 2001 is het genietingsmoment geregeld, te weten
het tijdstip waarop de daadwerkelijk genoten termijnen de geschatte overdrachtsprijs
overschrijden. In casu is dat 2009. Zou de winstontwikkeling tegenvallen in die zin dat het
winstrecht minder dan E 400.000 genereert, dan kan in 2009 een verlies ter hoogte van het
verschil tussen E 400.000 en het totaal van de termijnen worden genomen. In artikel 4.46,
vierde lid, tweede volzin, Wet IB 2001 is bepaald dat een negatief vervreemdingsvoordeel in
aanmerking wordt genomen op het tijdstip waarop de laatste termijn is genoten. In casu is dat
2009. Ik merk overigens op dat de wettekst op het punt van een negatief
vervreemdingsvoordeel niet goed is geredigeerd. Stel dat X BV failliet gaat in januari 2009 en
er geen betaling ter zake van het contract tussen A en B meer plaatsvindt in 2009, dan zou in
2008 de laatste termijn zijn ontvangen. Dit zou bij een letterlijke uitleg van de wettekst
betekenen dat het negatieve vervreemdingsvoordeel in 2008 in aanmerking moet worden
genomen. Dit is onlogisch, omdat men dan nog niet zal weten dat men in 2009 geen ternujn
meer zal ontvangen. In de Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelastin~ is azen geleden dit
probleem al geconstateerd, maaz de wettekst is nog steeds niet aangepast.~62 Dit is feitelijk
geen belemmering, omdat een negatief vervreemdingsvoordeel eerder kan worden genomen,
hetgeen een voordeel voor de vervreemder oplevert.
Wordt de koopsom betaald in een vast aantal termijnen, dan wordt de contante waarde van die
termijnen op het tijdstip van vervreemding in aanmerking genomen. Zou in voorgaand
voorbeeld B zijn overeengekomen dat A drie jaaz lang een jaarlijkse betaling van 150.000 zou
ontvangen, dan is de overdrachtsprijs gelijk aan de contante waarde van die termijnen, stel
418.000. Op het tijdstip van vervreemding 163 wordt A belast voor 400.000 (418.000 18.000). Indien een bepaalde termijn door de koper niet wordt betaald (bijvoorbeeld door
insolventie), dan wordt de overdrachtsprijs niet gecorrigeerd. De niet ontvangen betaling is
niet aftrekbaar voor A, omdat het wordt geleden in de vermogenssfeer. De vordering van A
3.16a
behoort nu wel tot box
De vraag rijst of dit gevolg vergeleken met het voorbeeld van het winstrecht wel
gerechtvaazdigd is. Zelf zie ik om drie redenen geen bezwaren. In de eerste plaats is artikel
4.28 Wet IB 2001 naim van opzet. Het gaat om gevallen waarin ofwel het aantal termijnen,
ofwel de omvang van de termijnen, ofwel beide ten tijde van de vervreemding niet vaststaan.
Het gaat dus om meer dan een winst of omzetrecht, zoals Freudenthal terecht stelt.1ós Artikel
4.28 Wet IB 2001 biedt dus een waaier van mogelijkheden en daazom hebben partijen
voldoende keuze om artikel 4.28 Wet IB 2001 toepasselijk te laten zijn. In de tweede plaats
heeft de vervreemder in beginsel de mogelijkheid om zekerheid van de koper te verlangen,
zoals bijvoorbeeld een bankgarantie. In de derde plaats kan voor niet-betaling een
ontbindende voorwaarde worden opgenomen. In dat geval kan mijns inziens overeenkomstig
HR 12 september 1990, BNB 1991~251~`, ilN 1990, blz. 3189, pt. S, in het jaar van
ontbinding een aanmerkelijkbelangverlies worden ge nomen. De aandelen moeten wel worden
overgedragen aan de verkoper, omdat door ontbinding niet gelijk terugoverdracht plaatsvindt.
A1 met al zijn er mijns inziens voldoende voorzieningen voor een vervreemder van aandelen
ibz

H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), Deventer: Gouda Quint (losbl.), onderdeel
4.6.3.B.
i63 Artikel 4.46, eerste lid, Wet IB 2001.
iba De vrijstelling
voor box 3(artikel 5.10, onderdeel c, Wet IB 2001) kan geen toepassing vinden, omdatde
geldt
bij
vrijstelling
een transactie ex artikel 4.28 Wet IB 2001.
ibs
R.M. Freudenthal, `De werking van art. 20h, vierde en vijfde lid, Wet IB 1964: een reactie', WFR 2000~6410,
blz. 1651. In de parlementaire geschiedenis van artikel 20h Wet IB 1964 (de voorloper van artikel 4.28 Wet IB
2001) werden enkel het winst en omzetrecht genoemd (Kamerstukken II 1996-1997, 24 761, nr. 7, blz. 68).
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mogelijk.
5.3.4.2
Wachtjaar
Aangezien de waarde van de aandelen in een insolvente vennootschap niet hoog zal zijn, zal
de
overdrachtsprijs
vaak
beneden
de
verkrijgingsprijs
liggen.
Indien
de
aanmerkelijkbelanghouder bij de oprichting alle aandelen nam, zal de verkrijgingsprijs
meestal f 40.000 of vanaf 2002 E 18.000 bedragen. Het aanmerkelijkbelangverlies kan dan
maximaal een van deze bedragen zijn en blijft zodoende relatief beperkt. Indien echter de
aanmerkelijkbelanghouder de aandelen heeft aangekocht in een tijd dat de vennootschap goed
rendeerde, wat destijds tot uitdrukking kwam in de waarde van de aandelen, zal de
verkrijgingsprijs hoog liggen. Door de lagere overdrachtsprijs ontstaat er een negatief
vervreemdingsvoordeel.
Dit
negatieve
voordeel
voor box
2
zal
bij
de
aanmerkelijkbelanghouder ingeval van een verliessituatie van de vennootschap niet snel door
andere voordelen in het jaaz van vervreemding binnen box 2 worden gecompenseerd. Hierbij
neem ik aan dat de aanmerkelijkbelanghouder slechts aandelen in één BV~NV heeft, hetgeen
in Nederland meestal het geval is. Uitkering van dividend (regulier voordeel) zal gezien de
artikelen 2:105~216, tweede lid, BW (verbod van dividenduitkering bij negatief vermogen)
niet voor de hand liggen, evenmin als andere reguliere voordelen. Het negatieve voordeel
wordt ingevolge artike14.47 Wet IB 2001 aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk belang. Het
verlies uit aanmerkelijk belang kan worden verrekend met de inkomens uit aanmerkelijk
belang van de drie voorafgaande en alle volgende kalenderjazen. 166 In het wetsvoorstel
Werken aan winst wordt overigens voorgesteld de verliesverrekening te beperken tot het
voorafgaande kalen3erjaar en de negen volgende kalenderjaren.167 Dit beschouw ik als een
belemmering.
Bij beëindiging van de aanmerkelijkbelangpositie kan het niet meer in box 2 verrekenbare
verlies in box 1 worden verrekend in de vorm van een belastingkorting ter grootte van 250~0
van het nog niet verrekende verlies.168 Stel dat het nog in box 2 na verkoop van alle aandelen
te verrekenen verlies 20.000 is, dan krijgt men een belastingcredit van 5000. Deze 5000 wordt
alleen uitbetaald voorzover er belasting voor box 1 en~of 3 wordt betaald. Het is de facto dus
een heff'mgskorting, die alleen tot uitbetaling komt als men belasting betaalt.
De belastingkorting kan van belang zijn voor bijvoorbeeld
een voormalig
aanmerkelijkbelanghouder die voortaan zijn inkomsten gaat verwerven uit azbeid (box 1).
Zodoende kan het verlies alsnog worden verrekend, wat een uitzondering vormt op het
uitgangspunt dat boxoverschrijdende verliesverrekening niet mogelijk is. De belastingkorting
vermindert het box I-inkomen van het tweede jaar volgend op het jaar van het einde van het
aanmerkelijk belang en de daazop volgende jaren, aldus artikel 4.53, vierde lid, Wet IB 2001.
In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld dit laatste te beperken tot negen
jaren. Deze beperking zie ik als een belemmering.
Het is dus zo dat de omvang van de belastingkorting niet eerder wordt vastgesteld dan in het
tweede jaar volgend op het jaar waarin sprake is van het beëindigen van de
aanmerkelijkbelangpositie. In artikel 4.53, eerste lid, Wet IB 2001, is aangegeven dat men
lopende kalenderjaar en het voorafgande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang gehad mag
hebben. Argument voor dit wachtjaar is om een zekere drempel op te werpen tegen
oneigenlijke methoden om een latent verlies te gelde te maken, terwijl het uiteindelijke belang
ibb

Artikel 4.49, eerste lid, Wet IB 2001.
167 Zie artikel 4.49, eerste lid, voorstel-Wet IB 2001.
168 Artikel 4.53 Wet IB 2001.
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bij de activiteiten behouden blijft.169 Dit argument kan mij niet overtuigen en hier is mijns
inziens dan ook sprake van een belemmering. Er geldt namelijk al een regeling voor het
tegengaan van tussentijdse verliesneming, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken. Mijns
inziens is er geen reden om een vervreemdingsverlies als gevolg van een aandelentransactie
niet d'uect te mogen verrekenen met box 1-inkomen. In ~ 5.4.3.3 zal ik hetzelfde standpunt
innemen als het gaat om de liquidatie van een vennootschap na een activatransactie, hetgeen
in de insolventiepraktijk vaak voorkomt. Ook dan geldt een wachtjaar. Wat mij betreft dient
het wachtjaar dan ook zo snel mogelijk uit de wet gehaald te worden.
5.3.4.3
Tegengaan tussentijdse verliesneming
Bij doorstartsituaties is het de vraag of inen wel toekomt aan het nemen van een
aanmerkelijkbelangverlies. Artikel 4.24 Wet IB 2001 ~~o bevat namelijk een specifieke
regeling die tussentijdse verliesneming tegengaat. ~~ 1 Het gaat om een activiteiten- en
aandelentoets.
Activiteitentoets
Het eerste lid van artikel 4.24 Wet IB 2001 bepaalt dat indien de belastingplichtige aandelen
of winstbewijzen vervreemdt, maar zijn belang bij de activiteiten van de vennootschap direct
of indirect geheel of nagenoeg geheel (voor het fiscale recht betekent dit: voor 900~0 of ineer)
behoudt, een negatief vervreemdingsvoordeel niet in aanmerking wordt gemmen. Het zal
mijns inziens niet altijd gemakkelijk zijn het belang bij de activiteiten vast te stellen, mede
omdat er verschillende soorten aandelen in het spel kunnen zijn. t 72 Voorts kan een
vennootschap verschillende activiteiten hebben. In de Memorie van Toelichting wordt de
keuze om aan te grijpen bij het belang in de activiteiten van de vennootschap
(activiteitentoets) in plaats van het belang in de aandelen (aandelentoets) aan de hand van een
voorbeeld verdedigd. 173 X houdt alle aandelen (verkrijgingsprijs 400.000) in de
houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij heeft een slecht renderende deelneming,
waardoor de waarde van de aandelen in de houdstermaatschappij is gedaald tot 300.000. X
169 Zie de reactie van de Staatssecretaris op de stelling van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs dat
de regeling onevenwichtig zwaar is. Bijlage bij Brief staatssecretaris van Financiën 22 mei 2001, V-N 2000128.7,
blz. 3158.
t'o Vóór 1 januari 2001 artikel 20c, zesde lid, Wet IB 1964. Met de gewijzigde formulering en opbouw van
artikel 4.24 Wet IB 2001 is geen inhoudelijke wijziging beoogd, aldus Kamerstukken II 1998I1999, 26 727, nr. 3
(MvT), blz. 212. Er zijn twee veranderingen te melden. Het betreft de toevoeging van de woorden "direct of
indirect". Zonder deze toevoeging ~u twijfel kunnen ontstaan over de vraag of de bepaling ook van toepassing
is, indien het belang bij de activiteiten behouden blijft doordat deze worden voortgezet door een vennootschap
waarin de houder van een aanmerkelijk belang de aandelen rechtstreeks (lees: direct) houdt. In artikel 20c, zesde
lid, Wet IB 1964 was alleen sprake van een middellijk belang. In de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat
met deze wijziging werd beoogd een mogelijke onduidelijkheid weg te nemen (Kamerstukken II 1998-1999, 26
727, nr. 3, blz. 212). Het lijkt mij echter dat een en ander in de oude wettekst gewoonweg verkeerd was
omschreven. Verder is in het vijfde lid een bepaling toegevoegd die bewerkstelligt dat wel een negatief
vervreemdingsvoordeel kan worden genomen in het geval de houder van een fictief aanmerkelijk belang
verzoekt om afrekening ex artikel 4.16, derde lid, Wet IB 2001.
t't
Een soortgelijke antiverliesregeling vond men in artikel 20c, vijfde lid, Wet IB 1964. Die regeling voorkwam
dat een potentieel verlies uit aanmerkelijk belang dat aanwezig was op het moment waarop de aandelen,
winstbewijzen of vorderingen tot een aanmerkelijk belang gingen behoren (en aldus betrekking hadden op een
soort prefase), in aanmerking kon worden genomen. In artikel 4.23 Wet IB 2001 wordt gewoon uitgegaan van de
waarde op het moment van het ontstaan van het aanmerkelijk belang. Dit hangt samen met het gegeven dat onder
het stelsel van de Wet IB 2001 box 1 of 3 van toepassing is op niet tot box 2 behorende aandelen. In het stelsel
van Wet IB 1964 konden die aandelen fiscaal onbeclaimd zijn. Zie Kamerstukken !I 1998-1999, 26 727, nr. 3,
blz. 211-212.
t'2 Vergelijk E.J.W. Heithuis, `Het vervreemdingsbegrip in de nieuwe aanmerkelijkbelangregeling', TFO 1998,
blz. 86-88.
t'3 Kamerstukken lI 1995-1996, 24 761, nr. 3, blz. 58-59.
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besluit een nieuwe BV op te richten, die de deelneming overneemt van de
houdstermaatschappij. X heeft nu alle aandelen in de nieuwe BV, welke de slecht renderende
deelneming houdt. X vervreemdt de aandelen van de houdstermaatschappij 174 of hij liquideert
deze vennootschap. Wat de Memorie van Toelichting niet vermeldt is dat het betaalbaar
stellen van liquidatie-uitkeringen een vervreemding op grond van artikel 4.16, eerste lid,
onderdeel c, Wet IB 2001 is. Zodoende is in beide gevallen sprake van een vervreemding in
de zin van artikel 4.24, eerste lid, Wet IB 2001. Het belang in de aandelen van de
houdstermaatschappij (zeg: de oude holding) is niet behouden, maar wel het belang in de
deelneming en de daarin uitgeoefende onderneming. l 75 Door toepassing van artikel 4.24 Wet
IB 2001 kan X geen verlies nemen ter grootte van 100.000 (300.000 - 400.000). X had wel
verlies kunnen nemen, indien was aangesloten bij het belang in de aandelen. De aandelentoets
had dan voor de wetgever niet het gewenste effect gehad; de activiteitentoets heeft dat wel.
Het tweede lid van artikel 4.24 Wet IB 2001 bepaalt dat het verlies wordt gevoegd bij (a) de
verkrijgingsprijs van de overige aandelen in de venr~otschap, indien de belastingplichtige
aandelen in de vennootschap behoudt, dan wel bij (b) de verkrijgingsprijs van de aandelen in
de vennootschap door middel waarvan hij het belang direct of indirect heeft behouden, indien
de belastingplichtige niet de aandelen in de vennootschap behoudt. l ~6.1 ~~ Het derde lid van
artikel 4.24 Wet IB 2001 regelt de situatie waarin het verlies niet bij de verkrijgingsprijs van
een aandeel gevoegd kan worden. In dat geval kan het verlies wel genomen worden. Aan het
slot van ~ 5.4.3.3 vindt men twee concrete cijfervoorbeelden die de werking van deze twee
leden illustreren.
Aandelentoets
Het vierde lid van artikel 4.24 Wet IB 2001 verklaart het eerste en tweede lid van
overeenkomstige toepassing bij vervreemding van aandelen of winstbewijzen aan (1) zijn
echtgenoot of (2) partner178 of (3) een van hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of (4)
een vennootschap waarin een van deze personen een aanmerkelijk belang heeft. Er wordt als
voorwaarde gesteld dat de belastingplichtige een aanmerkelijk belang behoudt in de
betreffende vennootschap (aandelentoets). Dat is een ander criterium dan in het eerste lid,
waarbij het gaat om direct of indirect geheel of nagemeg geheel behoud van het belang in de
activiteiten van de vennootschap (activiteitentoets). Het vierde lid voorkomt dat men
eenvoudig aan de werking van het eerste lid zou kunnen ontkomen door een zodanig aantal
aandelen te vervreemden dat niet meer dan 900~o van het belang in de activiteiten wordt
behouden. l 79 Stel dat iemand alle aandelen houdt en dat 10~o van de aandelen 10~o van het
belang in de activiteiten impliceert. In het bij het eerste lid gegeven voorbeeld zou
vervreemding van bijvoorbeeld 150~o van de aandelen van X aan zijn zoon impliceren dat het
eerste lid niet toegepast kan worden, omdat X dan niet langer voor 900~0 of ineer belang in de

174 Bedoeld zal zijn de "oude" houdstermaatschappij, want de nieuwe BV is namelijk ook een
houdsterm aatschapp ij .
175 In artikel 20c, zesde lid, Wet IB 1964 gaat het enkel om "belang bij de activiteiten van de vennootschap". In
de MvT wordt dus een onjuiste omschrijving gehanteerd.
176 Onderdeel c ziet op het geval waarin geen verlies kan worden genomen bij een behouden belang ná het einde
van een genotsrecht. Dit blijft hier buiten beschouwing.
~" In verband met artikel 4.4 Wet IB 2001 (koopopties gelijk gesteld met aandelen en winstbewijzen) moet,
indien er koopopties zijn, een verlies toegevoegd worden aan de verkrijgingsprijs van zulke l~opopties. Dit is
ook de bedoeling van de wetgever, zo blijkt uit Kamerstukken II 1998-1999, 26 727, nr. 3, blz. 212.
~~g Voor de definitie van partner zie artikel 1.2 Wet IB 2001.
179 Zie Kamerstukken !1 1996-1997, 24 761, nr. 7, blz. 64. Aldaar wordt gesproken over artikel 20c, zesde lid,
tweede volzin, Wet IB 1964. Bij de Nota van wijziging (Kamerstukken II 1996-1997, 24 761, nr. 8) is dit de
derde volzin geworden. Dat is uiteindelijk artikel 4.24, vierde lid, Wet IB 2001 geworden.
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activiteiten van de vennootschap behoudt. Hij zou dus het verlies kunnen nemen. Hij behoudt
evenwel een aanmerkelijk belang en daardoor kan op grond van het vierde lid het verlies toch
niet worden genomen. Wordt dus door de belastingplichtige het belang volledig afgestoten
aan een van de hiervoor vermelde familieleden, dan kan het verlies worden genomen. Men
behoudt immers geen aanmerkelijk belang. ~so Overigens merk ik op dat het kameleonachtige
karakter van het partnerbegrip het voor ongehuwden relatief eenvoudig maakt aan de sanctie
van het vierde lid te ontkomen. Indien A en B ongehuwd samenwonen en voldoen aan de in
artikel 1.2 Wet IB 2041 gestelde voorwaarden voor het fiscale partnerschap, dan kunnen zij
besluiten in het jaar van vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen niet te opteren
voor het fiscale partnerschap. Daardoor kan het vierde lid niet van toepassing zijn, omdat de
aandelen dan niet worden overgedragen aan een partner. Bij gehuwden is deze constructie ook
mogelijk, zij het dat dan sprake moet zijn van duurz.aam gescheiden leven. Deze additionele
voorwaazde zal men vaak niet kunnen of willen realiseren, waazdoor deze constructie feitelijk
niet mogelijk is.
Kritiek
De regeling van het tegengaan van de verliesneming is niet onomstreden. Heithuis is bepaald
niet enthousiast over deze regeling. De 90o~o-voorwaarde (activiteitentoets) kan tot lastige
rekenexercities leiden als de belastingplichtige via verschillende vermogenstitels belang in de
activiteiten blijft houden. Voorts is de vraag hoe te handelen, indien slechts een belang wordt
gehouden in een deel van de activiteiten en wat te doen wanneer de vennootschap meerdere
activiteiten ontwikkelt. Bij de holding- en kasgeldjurisprudentie rezen soortgelijke vragen en
Heithuis constateert dat het gebrek aan toelichting zich hier wreekt.lsl Rijkers ~indt dat de
aandelentoets een enigszins `paranoïde kazakter' heeft, omdat van verliesvervroeging dan
geen sprake is. De vermogensbestanddelen worden immers defmitief prijsgegeven, het belang
bij de vennootschap neemt doorgaans voor meer dan 900~o af (anders is de activiteitentoets van
l s2
toepassing) en familieleden zijn niet met de aanmerkelijkbelanghouder te vereenzelvigen.
Van Soest vraagt zich af of artikel 20c, zesde lid, Wet IB 1964 (de voorganger van artikel
4.24 Wet IB 2001) niet werbodig is in een gesubjectiveerd systeem. Er is immers geen
vervreemdingsverlies, indien de aanmerkelijkbelanghouder niet daadwerkelijk "verarmt".
Daazbij wordt de gecompliceerde jurisprudentie ter zake van kasgeldvennootschappen
l s3
binnengehaald om een vervroeging van het verlies uit aanmerkelijk belang tegen te gaan.
De Staatssecretaris gaf er toch de voorkeur aan om een wettelijke regeling op te nemen,
l sa ~~
omdat daarvan een sterke preventieve werking uitgaat ter voorkoming van geschillen.
ben ik er te~nstander van om de aanmerkelijkbelanghouder geen verlies te laten nemen
wanneer dat reëel is. Ik zie op dit punt dan ook een belemmering.
Indien een aanmerkelijkbelanghouder 100 betaalt voor zijn aandelen en indien door verliezen
van de vennootschap de waarde van zijn aandelen gedaald is tot 10, dan zal men ook bij een
gesubjectiveerd systeem moeten zeggen dat de aanmerkelijkbelanghouder voor 90 is verarmd.
Ik kan niet inzien waarom de aanmerkelijkbelanghouder dan niet 90 aan verlies met
betrekking tot het inkomen uit aanmerkelijk belang zou mogen nemen. Hierbij teken ik aan
dat bij herstel van die waarde tot het bedrag van de verkrijgingsprijs weer winstneming dient
~go Zie ookKamerstukken II 1995-1996, 24 761, nr. 3(MvT), blz. 59.
~g~ E.J.W. Heithuis, Opbrengsten van aandelen: het nieuwe regime geëvalueerd: een onderzoek naar de fiscale
aspecten van aandelen, in het bijzonder naar de werking van de per I januari 1997 imverking getreden
aanmerkelijkbelangregeling (diss. Rotterdam), s.l.: s.n. 1999, blz. 264.
~gZ A.C. Rijkers 8z 1.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbelangregeling in de R'et IB 1964 en de Wet IB 2001,
Deventer: FED 2000, blz. 298.
183 A.J. van Soest, Belastingen, Deventer: Gouda Quint 1999, blz. 128.
~ S4 Kamerstukken II 1995-1996, 25 761 B, punt 19, blz. 20-21.
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plaats te vinden. Ingeval de vennootschap zich zou herstellen waardoor de waarde van de
aanmerkelijkbelangaandelen 80 wordt, dan zal 70 tot het inkomen uit aanmerkelijk belang
moeten worden gerekend. Stijgt later deze waarde tot 110 dan moet nog eens 20 winst worden
genomen. Op die manier is de verliesneming gecorrigeerd. Dit systeem werd in het kader van
het wetsvoorstel dat leidde tot het aanmerkelijkbelangregime per 1997 geopperd door de Raad
van State, maar de Staatssecretaris voorzag problemen bij de uitvoering daarvan en wilde
daarom vasthouden aan de regeling van het tegengaan van tussentijdse verliesneming.lss
Derhalve pleit ik voor een systeem waarin een daling van de waarde van de
aanmerkelijkbelangaandelen leidt tot een verlies, zonder dat sprake hoeft te zijn van
vervreemding van die aandelen.
Men dient zich te bedenken dat deze regeling ook van toepassing kan zijn bij een
activatransactie. Twee voorbeelden vindt men in ~ 5.4.3.3. Tot slot meld ik nog dat de
Staatssecretaris heeft aangegeven dat verlies wel genomen kan worden, indien slechts een
vordering op de BV wordt behouden. Een schuldvordering valt met ingang van 1 januari 2001
niet
meer
onder
het
aanmerkelijkbelangregime,
maar
onder
de
terbeschikkingstellingsregeling. Wel moet afgerekend worden over de eventuele meerwaarde
van de schuldvordering, die vervolgens tot box 3(artikel 5.3, tweede lid, onderdeel e, Wet IB
2001) gaat belnren. ~ s6
5.3.5
Boz 3-aandeeWouder
Het verlies of de winst bij verkoop van de aandele~n heeft geen fiscale gevolgen voor de box
3-aandeelhouder. De waarde van de aandelen behoort wel tot de rendementsgrondslag van
box 3. De aandeelhouder wordt daarmee geacht een rendement van 40~o te behalen, te belasten
tegen 30oro. De werkelijke inkomsten worden als zodanig niet belast.
Wanneer in het kader van een aandelentransactie een box 3-aandeelhouder aandelen
vervreemdt, dan zal dit betekenen dat de waarde van de aandelen niet langer behoort tot de
rendementsgrondslag. Het fictief rendement van 40~o wordt daarmee de facto over de helft van
de waarde van de aandelen primo het jaar genomen, ongeacht het tijdstip waarop de aandelen
in dat jaar zijn vervreemd. Aangezien het gaat om aandelen in een insolvente vennootschap
die geen aanmerkelijk belang vormen, zal het in de regel een klein aandelenpakket met een
bescheiden waarde betreffen.

5.4

Activatransactie

5.4.1
Inleiding
Bij een activatransactie wordt (een deel van de) onderneming overgedragen. In dit onderzoek
wordt overigens niet de verkoop van losse activa beschouwd, omdat het object van studie de
doorstart van een onderneming is.
Bij een activatransactie kan het gaan om vier vormen. In de eerste plaats ncem ik de in de
iss

Kamerstukken !1 1995-1996, 25 761 B, punt 19, blz. 20-21.
'o" Besluit staatssecretaris van Financiën 4 april 2001, nr. CPP2001~765, BNB 2001~308, V-N 2001I22.10, blz.
2552, vraag F.1. Voor de periode 1997-2001 gold hetzelfde resultaat, ondanks dat toen de schuldvordering onder
het afgeleid aanmerkelijk belang van artikel 20a, vijfde lid, Wet [B 1964 viel. Zie Besluit van 29 september
1997, nr. DB97~2742M, v N 1997, blz. 4101, vraag C.6. In deze vraag waren de aandelen in het bezit van een
bloedverwant in de rechte lijn, waardoor de vordering nog tot het aanmerkelijk belang van de vervreemder
behoorde: zie Besluit van 29 september 1997, nr. DB97I2742M, V-N 1997, blz. 4101, vraag C.6.
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praktijk gangbare activatransactie zonder een specifieke fiscale faciliteit. Na de
activatransactie vindt bijna altijd liquidatie van de vennootschap plaats, welke weer fiscale
implicaties met zich brengt. De drie andere vormen betreffen bedrijfsfusie, juridische splitsing
en terugkeer uit de BVINV, welke worden behandeld in ~ 6.4. Voor deze drie vormen bestaat
wel specifieke fiscale regelgeving, maar numeriek stellen deze doorstartvormen in de
insolventiepraktijk weinig voor. Toch zullen voor de volledigheid de fiscale implicaties
worden beschreven.
Eerst wordt de positie van de schuldenaar beschouwd, althans voor zover relevante
bepalingen uit de Wet IB 2001 van belang zijn voor deze positie (~ 5.4.2). Daarna wordt de
positie van de aandeelhouder en de schuldeiser beschouwd (~ 5.4.3). Ik begin per paragraaf
met een beschrijving van de activatransactie zonder fiscale faciliëring. Vervolgens komen de
bedrijfsfusie, de juridische splitsing en de terugkeer uit de BVINV aan bod. Ten slotte ga ik in
op de betekenis van de Wet IB 2001 voor de sterfliuis- en ziekenhuisconstructie (~ 5.4.4).
5.4.2
Positie schuldenaar
In het civiele recht kan een onderneming als zodanig niet worden overgedragen. De
onderneming is immers geen zelfstandige entiteit. Daarom is de overdracht van een
onderneming civielrechtelijk de vervreemding van de afzonderlijke vermogensbestanddelen.
Voor wat betreft de vennootschap is de winst gelijk aan de verkoopwaarde minus de
boekwaarde van de overgedragen activalpassiva. Meestal zullen er echter fiscaal
compensabele verliezen zijn, waarmee de boekwinsten verrekend kunnen worden zodat er
geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.
Daarnaast heeft de verkopende schuldenaar, net als bij verkoop van losse activa het geval zou
zijn geweest, te maken met de desinvesteringsbijtelling. In artikel 3.47 Wet IB 2001 is de
desinvesteringsbijtelling geregeld. Indien in een kalenderjaar tegen overdrachtsprijzen voor
een bedrag van meer dan ~ 2100 (tarief 2006) aan goederen wordt vervreemd, wordt van de
overdrachtsprijzen een gelijk percentage als ter zake van de investering in die goederen als
investeringsaftrek in aanmerking is genomen, ten bate van de winst van dat jaar gebracht. Als
maximum geldt het genoten bedrag aan investeringsaftrek bij de investering. De fiscale
faciliteiten met betrekking tot de stimulering van investeringen kunnen in de loop der tijd
aanmerkelijk veranderen. Daarom bepaalt artikel 3.51, eerste lid, Wet IB 2001 dat de
investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling plaatsvinden volgens de regels voor het
tijdvak waarin de investering heeft plaatsgevonden. Bij een insolvente onderneming zal de
winst als gevolg van de desinvesteringsbijtelling meestal kunnen worden verrekend met
fiscaal compensabele verliezen. ~ g~ In artikel 26, ~ 4, veertiende lid, Leidraad Invordering
1990 is overigens bepaald dat als in een belastingaanslag waarvan kwijtschelding in het kader
van een sanering wordt verzocht, een desinvesteringsbijtelling is begrepen, voor dat deel van
de belastingaanslag integrale betaling wordt geëist. Als motivering wordt aangevoerd dat de
belastingplichtige ten tijde van de investering impliciet akkoord gegaan is met de voorwaarde
dat bij desinvestering binnen een bepaalde termijn de subsidie wordt terugbetaald. Bij mijn
weten komt toepassing van deze Leidraadbepaling in de praktijk niet voor.
Bij de verkoop van activa of passiva zal normaliter door de vervreemder geen
herinvesteringsreserve ex artikel 3.54 Wet IB 2001 kunnen worden gevormd. Er zal namelijk
187 Dat zal anders liggen wanneer het gaat om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De bijtelling
zal dan de winst van die fiscale eenheid verhogen. Indien buiten een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting een desinvesteringsbijtelling tot winstverhoging leidt, dan zal de bijtelling tot
uitdrukking komen in het te betalen belastingbedrag over het jaar van desinvestering.
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bij de verkopende schuldenaar geen sprake zijn van een voornemen tot herinvestering, indien
de onderneming geheel of gedeeltelijk is verkocht. Om die reden kunnen ook de ruilarresten
geen toepassing vinden. Bovendien ortbreekt een subjectief ondernemingsbegrip en staakt
men de objectieve onderneming, waardoor er een winstrealisatie wordt geconstateerd binnen
de btaalwinstgedachte. Dit alles zal geen belemmering voor de insolventiepraktijk zijn,
omdat door de verliesgevende situatie van de schuldenaar normaal een (groot deel van de)
eventuele winst kan worden verrekend met compensabele verliezen.
Bij de bedrijfsfusie en juridische splitsing zijn er geen relevante bepalingen uit de Wet IB
2001 van toepassing op de schuldenaar. Bij de terugkeer uit een BVINV komt de
terugkeerreserve op de balans van de onderneming te staan (artikel 3.54a Wet IB 2001). De
terugkeerreserve bedraagt de helft van het vervreemdingsvoordeel dat buiten de
belastingheffmg blijft op grond van hetzij artikel 4.24a Wet IB 2001 (geruisloze terugkeer uit
de BV), hetzij artikel 4.42a Wet IB 2001 (doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij
geruisloze terugkeer). Het vervreemdingsvoordeel wordt eerst nog verminderd met 650~o van
de winst die buiten toepassing van de heffmg van vennootschapsbelasting blijft voorzover die
winst toe te rekenen is aan het aandeel van de ondernemer in de BV. De terugkeerreserve
dient om belastingdrukverschillen na de terugkeer uit de BV~NV te voorkomen en dat is daar
volgens mij een gepast middel voor. Derhalve zie ik geen belemmering voor de
insolventieprakti jk.
5.4.3
Positie van aandeelhouder en schuldeiser
Een BVINV kan ook aandeelhouder of schuldeiser zijn. Eerst wordt haar positie bezien
voorzover het tenminste gaat om bepalingen uit de Wet IB 2001. Met betrekking tot
belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Wet IB 2001 zijn er vier categorieën te
onderscheiden Achtereenvolgens komen de IB-ondernemer (~ 5.4.3.2), de resultaatgenieter
(~ 5.4.3.3), de aanmerkelijkbelanghouder (~ 5.4.3.4) en de box 3-belastingplichtige (~ 5.4.3.5)
aan bod.
5.4.3.1
BVINV
Door de activatransactie zal de positie als aandeelhouder niet veranderen, aannemend dat de
activa zijn verkocht tegen de werkelijke waarde. Bij latere liquidatie van de vennootschap zijn
er wel fiscale consequenties, maar deze gevolgen zijn geregeld in de Wet Vpb 1969
(liquidatieverliesregeling). Zie hiervoor ~ 6.4.6.
Indien de BV~NV een vordering heeft op de schuldenaar, dan zal waarschijnlijk al
afwaardering vóór de activatransactie hebben plaatsgevonden. Dat is een bedrijfslast,
gebaseerd op artikel 3.8 Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969. Indien later
liquidatie van de vennootschap plaatsvindt, dan kan ter zake van de vordering een verlies
worden genomen voor de dan geldende boekwaarde van de vordering. Hierbij teken ik aan dat
het fiscaalrechtelijk wel moet gaan om vreemd vermogen. Indien fiscaal vreemd vermogen
niet wordt terugbetaald, dan is dat voor de geldgever aftrekbaar, evenals de niet-betaalde
rente. ~ gg Indien het gaat om eigen vermogen, dan is er bij niet-betaling geen afwaardering c.q.
verliesneming bij de schuldeiser mogelijk. Eigen vermogen ziet men vooral in
aandeelhoudersrelaties.
Voor wat betreft de kopende partij merk ik op dat die de gekochte activa voor de kostprijs op
de balans stelt. In de praktijk wordt een prijs(je) betaald voor de goodwill waarop de kopende
188 Voor wat betreft de rente zij opgemerkt dat dit per saldo geen bedrijfslast voor de geldgever zal opleveren.
Ofwel de niet-betaalde rente was al als winstpost meegenomen en is dan aftrekbaar wanneer duidelijk wordt dat
de rente niet wordt betaald. Ofwel de niet-betaalde rente was nog geen winstpost, maar dan is die ook niet
aftrekbaar bij niet-betaling.
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partij afschrijft in gemiddeld vijf jaar. In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt een nieuw
artikel 3.30, tweede lid, Wet IB 2001 voorgesteld, waarin de minimale afschrijvingstermijn op
tien jaar wordt gesteld. In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat goodwill wel
nog binnen tien jaar via afwaardering ten laste van de winst kan worden gebracht, voorLOVer
de bedrijfswaarde van de goodwill lager is dan de boekwaarde.1g9 Deze beperking geldt via
artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 ook voor Vpb-ondernemers.
Bedri~f'sfusie
Bij de bedrijfsfusie zijn er geen specifieke bepalingen uit de Wet IB 2001 relevant.
Juriduche splitsing
Allereerst is het relevant vast te stellen of een aandeelhouder betrokken is bij een splitsing.
Indien dit niet het geval is, dan staan de aandeelhouders gewoon buiten de juridische splitsing.
Een voorbeeld vormt de splitsing in faillissement~surseance. In die situaties is enkel een
uitzaksplitsing toegestaan: de splitsende rechtspersoon moet enig aandeelhouder worden van
de op te richten, verkrijgende vennootschap (artikel 2:334b, zevende lid, BW). Bij een
dergelijke transactie zijn de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon niet betrokken.
Er is dan ook geen belastbaar feit voor de aandeelhouder aanwijsbaar.
Indien een aandeelhouder wel is betrokken bij een splitsing, dan rijst de vraag of er sprake is
van een ruisende of geruisloze juridische splitsing. Voor de gcede orde zij vermeld dat hier
wordt gedoeld op een ruisende of geruisloze juridische splitsing aan de zijde van de
aandeelhouders. Het is namelijk mogelijk dat de aandeelhouders opteren voor een geruisloze
juridische splitsing, terwijl de rechtspersonen opteren voor een ruisende juridische splitsing.
Bij een ruisende juridische splitsing voor de aandeelhouders is er sprake van een
vervreemd'mg van de aandelen en vorderingen zonder specifieke fiscale begeleiding (artikel
3.56, eerste lid, Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969). Een aandeelhouder
(BVINV) valt bij deelnemingen in een speciaal regime (artikel 13 Wet Vpb 1969), wat in ~
6.4.4 aan bod komt. Indien de aandeelhouder geen deelneming heeft, dan gaat het om het
winstregime van artikel 3.8 Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969. Bij een
verlieslatende schuldenaar zal er vaak verlies zijn bij de vervreemding en kan het verlies
direct worden genomen. Een schuldeiser wordt geacht zijn vordering te vervreemden (artikel
3.56, eerste lid, Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969). Ook hij kan verlies
c.q. winst nemen. Mijns inziens kan de aandeelhouder-schuldeiser ook hier de winstneming
uitstellen op basis van goed koopmansgebruik.
Bij een geruisloze juridische splitsing is er wel sprake van fiscale begeleiding (artikel 3.56,
derde lid, Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969). Er geldt dan een
doorschuifregeling. De techniek vervat in artikel 3.56 Wet IB 2001 komt erop neer dat de
fiscale claim wordt doorgeschoven door behoud van de boekwaarden. De faciliteit geldt niet
voor een eventueel in het kader van de juridische splitsing ontvangen bijbetaling. Deze
vermelding is niet uitputtend, want in de artikelen 13h en 13j Wet Vpb 1969 worden
respectievelijk de doorschuiving in geval van een niet-deelneming in een splitsende
rechtspersoon en de gevolgen van fictieve vervreemding van een deelneming geregeld. In elk
geval hoeft de juridische splitsing op zich niet te leiden tot belastingheffing. Wel is het zo dat
artikel 3.56 Wet IB 2001 niet voorziet in een regeling voor schuldeisers die niet tevens
aandeelhouder zijn in de splitsende rechtspersoon. Alsdan is er ook bij een geruisloze
juridische splitsing voor de aandeelhouders vervreemding zonder de faciliteit van artikel 3.56
Wet IB 2001 voor de schuldeisers-niet-aandeelhouders aan de orde. Wat mij betreft zou ook

~ 89 Kamerstukken !! 2005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 27.
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op een schuldeiser de doorschuiffaciliteit van toepassing moeten zijn.190
Terugkeer uit BV~NV
Na de terugkeer kan er geen sprake meer zijn van aandeelhouders, want het gaat om een IBonderneming, dus een niet in aandelen verdeelde ondememing. Wel kan een BVINV
schuldeiser gebleven zijn en is op de vordering het winstregime van artikel 3.8 Wet IB 2001
juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 van toepassing.
5.4.3.2
IB-ondernemer
Indien de IB-ondernemer aandelen tot zijn ondernemingsvermogen rekent dan zal een
activatransactie zijn fiscale positie niet doen veranderen, nu hij aandeelhouder met hetzelfde
aandelenbezit van de overdragende vennootschap blijft. Daarbij wordt er wel van uitgegaan
dat de koopsom een juiste vertaling is van de waarde van de overgedragen onderneming,
waardoor de overdragende vennootschap niet verarmt. In de insolventiepraktijk zal dit
genuanceerder liggen. De waarde van de aandelen zal door de verliezen van de vennootschap
laag zijn en zoals meermalen aangegeven wordt na een activatransactie de vennootschap vaak
geliquideerd. De IB-ondernemer zal dan nog een verlies kunnen nemen ter grootte van de
boekwaarde van de aandelen als er niets aan de aandeelhouder wordt uitbetaald. In de meeste
gevallen zal er vanwege insolventie al afwaardering hebben plaatsgevonden, zodat er weinig
extra verlies zal resteren.
Indien de IB-ondernemer een vordering op de schuldenaar heeft, dan zal waarschijnlijk al
afwaardering van de vordering hebben plaatsgevonden. Na liquidatie van de vennootschap
kan een verlies worden genomen ter grootte van de boekwaarde van de vordering, te
verminderen met een eventuele betaling op de vordering.
Bedri~fsfusie
De bedrijfsfusie zal fiscaal gezien niet relevant zijn voor de IB-ondernemer-aandeelhouder.
De bedrijfsfusie is een transactie van activa en passiva en raakt op zich het aandelenbezit niet.
Bij een bedrijfsfusie kan de vordering van een IB-ondernemer overgaan op een nieuwe
vennootschap. Indien de waarde van de vordering verandert ten
sitieve en de vordering
reeds was afgewaardeerd, dan dient herwaardering plaats te vinden. ~
Juridische splitsing
De opmerkingen over juridische splitsing bij een BVINV (~ 5.4.3.1) zijn van
overeenkomstige toepassing, zij het dat er bij een IB-ondernemer nimmer sprake kan zijn van
een deelnemingsvrijstelling. Ook hier speelt artikel 3.56 Wet IB 2001 een belangrijke rol.
Terugkeer uit BY~NV
De doorstartconstructie terugkeer uit een BV~NV kan zich mogelijk voordcen, wanneer de
aandelen in de BV~NV tot het ondernemingsvermogen van een IB-ondernemer behoren.
Ofschoon het niet de situatie is geweest die de wetgever voor ogen heeft gehad, staat de tekst
van artikel 14c Wet Vpb 1969 naar mijn oordeel niet aan doorschuiven naar een IBondernemer in de weg. Artikel 14c, vijfde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969 verlangt slechts dat
de vermogensbestanddelen van de BV gaan behoren tot het vermogen van een
onderneming met betrekking waartoe de belastingplichtige ondernemer of inedegerechtigde
is. Men heeft in deze situatie ook geen complicaties met bijvoorbeeld de terugkeerreserve ex
artikel 3.54a Wet IB 2001. Er is immers geen vervreemdingsvoordeel bij een
190 ln dezelfde zin R.P.C.W.M. Brandsma 8c R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale aralyse, Deventer. FED 1999,
blz. 13a132. Anders A.J.W.G. Verhulst, Juridische splitsing: defiscale regeling, Deventer: FED 1999, blz. 111.
19~Zieook~5.3.1.
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aanmerkelijkbelanghouder, zodat de terugkeerreserve nihil is. Derhalve valt niet in te zien
waarom de inspecteur een dergelijk verzoek zou moeten afwijzen. Indien dit zich voltrekt, dan
zal de IB-ondernemer in plaats van aandelen, de activa van de (voormalige) BVINV op de
balans moeten zetten. Indien de aandelen goed waren gewaardeerd, dan zal hier geen sprake
zijn van een waardesprong. Een waardesprong is mijns inziens wel belast, omdat de
ruilarresten hierop niet kunnen worden toegepast. Ook hier kan de terugkeer fiscaal geruisloos
geschieden en kan ik geen belemmering zien voor de insolventiepraktijk.
De schuldeiser zal een andere schuldenaar krijgen. Indien de waarde van de vordering
verandert ten positieve en de vordering reeds was afgewaardeerd, dan dient herwaardering
plaats te vinden.192
5.4.3.3
Resultaatgenieter
Aangezien voor een resultaatgenieter in verband met artikel 3.95 Wet IB 2001 de facto het
winstregime van toepassing is, zijn de fiscale gevolgen van een activatransactie voor een
resultaatgenieter gelijk aan die voor een IB-ondernemer. In laatstgenoemd wetsartikel is
artike13.56 (juridische splitsing) van overeenkomstige toepassing verklaard.
5.4.3.4
Aanmerkelijkbelanghouder
Na een activatransactie is vaak sprake van liquidatie van de vennootschap. Als in het kader
van liquidatie na voldoening van de schuldeisers nog gelden over zijn, dan kan tot betaling
van de aandeelhouders worden overgegaan, hetgeen echter zelden het geval is. Het betaalbaar
stellen van liquidatie-uitkeringen bij aandelen en winstbewijzen leidt voor de
aanmerkelijkbelanghouder tot een vervreemding.193 In artikel 4.34 Wet IB 2001 is geregeld
op welke wijze de liquidatie-uitkeringen in de belastingheffmg worden betrokken. Het eerste
lid bepaalt dat hetgeen wordt uitgekeerd boven de verkrijgingsprijs van de desbetreffende
aandelen of winstbewijzen als vervreemdingsvoordeel in aanmerking wordt genomen. Het
tweede lid bepaalt dat voorzover de liquidatie-uitkering niet als vervreemdingsvoordeel in
aanmerking is genomen, de verkrijgingsprijs wordt verminderd. Ter bepaling van het
vervreemdingsvoordeel wordt derhalve de saldomethode toegepast. Een negatief
vervreemdingsvoordeel kan pas in aanmerking worden genomen bij ontbinding van de
vennootschap op het tijdstip waarop de vereffening van het vermogen is voltooid: op dat
moment staat vast dat er geen vervolguitkeringen meer kunnen plaatsvinden. ~94 Ter illustratie
een cijfervoorbeeld. X BV wordt geliquideerd en voor aanmerkelijkbelanghouder Y beloopt
de eerste liquidatie-uitkering 100. De verkrijgingsprijs van de aandelen van Y is 150.
Aangezien de liquidatie-uitkering minder beloopt dan de verkrijgingsprijs is er geen voordeel
uit aanmerkelijk belang voor Y. Wel wordt zijn verkrijgingsprijs met 100 verlaagd tot 50. In
het geval de tweede en tevens laatste liquidatie-uitkering 75 beloopt, is er een voordeel uit
aanmerkelijk belang van 25, namelijk de uitkering minus de aangepaste verkrijgingsprijs van
50. In het geval de tweede en tevens laatste liquidatie-uitkering maar 25 beloopt, dan is er
sprake van een negatief vervreemdingsvoordeel van 25.
Dit systeem acht ik acceptabel. Bedragen die worden uitgekeerd boven de verkrijgingsprijs
zijn een te belasten voordeel en indien er minder wordt uitgekeerd dan de verkrijgingsprijs,
dan leidt dit tot een negatief vervreemdingsvoordeel. Ik voeg hier wel aan toe dat men in de
insolventiepraktijk nauwelijks ziet dat aandeelhouders liquidatie-uitkeringen ontvangen. Er is
eigenlijk standaard sprake van een negatief vervreemdingsvoordeel ter grootte van de
verkrijgingsprijs. Toch heb ik kritiek omdat mijns inziens onder omstandigheden het nemen
van verlies wordt belemmerd en wel op de volgende wijzen.
i9z Zie ook ~ 5.3.1.
193
Artikel 4.16, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001.
i9a
Artikel 4.34, lid 3, Wet IB 2001.
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In ~ 5.3.4.2 kwam het tegengaan van het nemen van tussentijds aanmerkelijkbelangverlies ex
artikel 4.24 Wet IB 2001 bij een aandelentransactie aan bod. Deze regeling kan ook
toepassing vinden op een activatransactie. Ter illustratie worden twee voorbeelden uit de
insolventiepraktijk gegeven, waarbij artikel 4.24 Wet IB 2001 met betrekking tot een
activatransactie een rol speelt.
Het eerste geval komt uit de parlementaire geschiedenis.195 X is enig aandeelhouder van
Holding H BV. De activiteiten zijn ondergebracht in werkmaatschappij W BV, welke een
deelneming in de zin van artikel 13 Wet Vpb 1969 is. De aandelen zijn thans minder waard
dan ten tijde van de verkrijging. X besluit Ho lding H BV te liquideren. Ten titel van
liquidatie-uitkering ontvangt X alle aandelen W BV. Formeel is dit te zien als een doorstart
van een onderneming. Het is niet de doorstart waarop dit onderzoek ziet, maar van belang is
nu de rechtsregel die ten grondslag aan artikel 4.24 Wet IB 2001 ligt. X krijgt vanaf dat
moment een aanmerkelijk belang in W BV. Het belang van de activiteiten wordt
onmiddellijk~9ó behouden. Het negatieve ~ervreemdingsvoordeel ter zake van de aandelen in
Holding H BV zal gevoegd moeten worden bij de verkrijgingsprijs van de aandelen in de
werkmaatschappij W BV.
Het tweede geval betreft een doorstartsituatie bij een faillissement en is ook aflcomstig uit de
pazlementaire geschiedenis.197 Indien A BV de onderneming verkoopt aan B BV, die de
ondernemingsactiviteiten voortzet, en X in beide vennootschappen 100oro van de aandelen
behoudt, dan kan X geen aanmerkelijkbelangverlies nemen. Dit verlies wordt gevoegd bij de
verkrijgingsprijs van de aandelen in B BV. Het belang in de ondernemingsactiviteiten van X
is immers niet met meer dan l0oro afgenomen. Zou de voortzetting van de onderneming
plaatsvinden door X in privé, terwijl de aandelen (aan een derde) worden vervreemd of A BV
wordt geliquideerd,198 dan kan het aanmerkelijkbelangverlies wel worden genomen. In een
dergelijk geval zijn er immers geen aandelen waarnaar het buiten aanmerking gebleven
verlies kan worden doorgeschoven.
Zoals bepleit in ~ 5.3.4.2 is er geen aanleiding voor het tegengaan van verliesneming. Dit
moet ook gelden voor een activatransactie. De twee door de Staatssecretaris gegeven
voorbeelden laten zien dat er een reëel verlies is geleden. Ook heb ik geen clementie voor het
wachtjaar bij een activatransactie. Voor mijn argumentatie verwijs ik naaz ~ 5.3.4.3, alwaar ik
al een belemmering constateerde. In het geval van een activatransactie kan daaraan nog
worden toegevoegd dat het jaren kan duren vooraleer een faillissement is afgewikkeld en dan
moet de aanmerkelijkbelanghouder daarna nog eens een jaaz extra wachten. Als de wetgever
het wachtjaar wil handhaven, dan ben ik van mening dat op zijn minst bij faillissementen een
uitzondering op het wachtjaar moet worden gemaakt. Ik zou echter verder willen gaan en toe
willen laten dat de aanmerkelijkbelanghouder in het jaar van faillissemert van de BVINV
waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, een aanmerkelijkbelangverlies ter grootte van de
verkrijgingsprijs kan nemen. In zulke gevallen vindt bijna nooit een liquidatie-uitkering aan
de aanmerkelijkbelanghouder plaats. Zou later toch een liquidatie-uitkering plaatsvinden, dan
i9s

Kamerstukken II 1998I1999, 26 727, nr. 3(MvT), blz. 212-213. Zie voor een vergelijkbaar geval
Kamerstukken II 1995~1996, 24 761, nr. 3(MvT), blz. 58-59.
I96 In artikel 20c,
zesde lid, Wet IB 1964 was vermeld dat het verlies wordt gevoegd bij de aandelen in de
vennootschap door middel waarvan de belastingplichtige het belang middellijk heeft behouden. Ter vermijding
van misverstanden is in artikel 4.24 Wet IB 2001 opgenomen: "(..) waarvan hij het belang direct of indirect heeft
behouden".
197 Zie Kamerstukken 11 1996-1997, 24 761, nr. 7, blz. 64, en Kamerstukken II 1996-1997, 24 761, nr. 8(NvW),
blz. 13-14.
~98 Men moet immers een vervreemding hebben. Indien er niet wordt vervreemd of fictief vervreemd in de zin
van artikel 4.16 Wet IB 2001, dan komt men sowieso niet toe aan een negatief vervreemdingsvoordeel.
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kan dit in het jaar van uitkering worden gezien als een voordeel uit aanmerkelijk belang welke
overeenkomstig belast wordt. Overigens zal in de insolventiepraktijk het verlies sowieso
sneller worden genomen door de aandelen te verkopen. In HR 17 april 1991, BNB 1991~180~`,
V-N 1991, blz. 1329, pt. 4, verkocht een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen aan zijn
negenjarige zoon voor l~t symbolische bedrag van f l, voorafgaand aan het failleren van de
vennootschap. Onder het aanmerkelijkbelangregime van vóór 1997 bestond er nog geen
liquidatieverliesregeling in de zin van artikel 4.34 Wet IB 2001 en met de verkoop was er
sprake van vervreemding, waarbij het verlies geldend kon worden gemaakt. De Hoge Raad
oordeelde de transactie niet in strijd met doel en strekking van de aanmerkelijkbelangregeling.
Onder het vigerende regime kunnen dan ook de aanmerkelijkbelangaandelen worden
verkocht, zodat men sneller het verlies kan nemen dan met toepassing van de
liquidatieverliesregeling ex artikel 4.34 Wet IB 2001. Benadrukt zij dat het enkele feit van
van
de
faillissement
van
de
vennootschap
nog
geen
vervreemding
v
N
2004~4.7,
heeft
aanmerkelijkbelangaandelen impliceert. Hof Amsterdam 19 mei 2003,
dat bepaald voor het vóór 1 januari 1997 geldende recht en ik kan niet inzien waarom deze
beslissing onder het vigerende regime anders zou zijn uitgevallen.
De aanmerkelijkbelanghouder behoudt formeel zijn vordering op de schuldenaar. Het betreft
een vordering in de zin van artike13.92, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 en daarom is het
regime van resultaat uit overige werkzaamheden van toepassing. In verband met de
insolventie zal deze vordering reeds zijn afgewaardeerd. De activatransactie zal indien de
juiste waarde is betaald voor de onderneming, geen wijziging in de waardering van de
vordering brengen. Indien de vennootschap wordt geliquideerd, is er een relevant fiscaal feit.
De werkzaamheid eindigt en er kan dan een verlies worden genomen ter grootte van de dan
nog aanwezige boekwaarde, aannemend dat er niets wordt uitbetaald.
Bij een activatransactie ziet men regelmatig dat de directeur-grootaandeelhouder wordt
aangesproken op een borgstelling of een hoofdelijke aansprakelijkheid ten behoeve van de
BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Aanvankelijk nam de Staatssecretaris het
standpunt in dat pas op het moment dat de aanmerkelijkbelanghouder wordt aangesproken een
regresvordering op de BV ontstaat. 199 Dit had tot gevolg dat de regresvordering werd
opgenomen voor de waarde in het economische verkeer. Die was meestal nihil, want anders
had de financier de BV wel aangesproken. Bij die BV is weinig meer te verhalen. Van
Kempen stelde zich terecht op het standpunt dat de regresvordering reeds ontstaat op het
moment waarop de borgtocht of de hoofdelijke aansprakelijkheid is aangegaan, onder de
opschortende voorwaarde dat de bank de aanmerkelijkbelanghouder zal aanspreken.2oo
Rechtbank Breda had een tussenoplossing: de regresvordering ontstaat pas bij betaling aan de
bank, maar de vordering mag wel voor de nominale waarde in de balans van de
201 Inmiddels heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat de
werkzaamheid worden opgenomen.
regresvordering te boek wordt gesteld voor het door de aanmerkelijkbelanghouder betaalde
bedrag.2o2 Indien dus een aanmerkelijkbelanghouder uit borgtocht of vanwege hoofdelijke
aansprakelijkheid wordt aangesproken voor 100 door de bank, de BV failliet is en geen
verhaalsobjecten meer heeft, dan kan de aanmerkelijkbelanghouder op de balans van de
199 Besluit staatssecretaris van Financiën van 29 apri12004, nr. CPP2003I2360M, BNB 2004~242, Y-N 2004~23.6,
vragen 11, 12 en 13.
zoo M.L.M. van Kempen, Misvatting belemmert terbeschikkingstellingsverlies uit borgtocht of hoofdelijke
verbondenheid, WFR 200516649, blz. 1595-1596. R.J.P. van Geel, `Het nemen van een borgstellingsverlies',
WFR 2006~6672, blz. 589-594, deelde haar opvatting niet. Van Kempen was gezien haar naschrift (blz. 595-596)
niet overtuigd door Van Geel.
Zoi Rechtbank Breda 6 april 2006, NTFR 2006I752.
zoz Besluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006~76M, V-N 2006I34.15, onderdeel 14.2.2.
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werkzaamheid een vordering van 100 op zijn BV opnemen. Wordt er door de BV niets
betaalt, dan kan de aanmerkelijkbelanghouder een verlies van 100 nemen.
Bedri,~Jsfusie
Hoewel een bedrijfsfusie een transactie van activa en passiva betreft, kan ze fiscale gevolgen
hebben voor aandeelhouders. De aanmerkelijkbelangpositie van aandeelhouders in de
vennootschap die de onderneming overneemt, kan namelijk veranderen door de emissie van
aandelen. Door bijplaatsing van nieuwe aandelen kan het aanmerkelijk belang worden
beëindigd. Er is dan niet langer een aanmerkelijk belang aanwezig in de zin van artikel 4.16,
eerste lid, onderdeel g, Wet IB 2001. De nog steeds in bezit zijnde aandelen worden geacht te
zijn vervreemd. Het voordeel van de fictieve vervreemding kan echter op verzoek worden
doorgeschoven met toepassing van artikel 4.40 Wet IB 2001. Er is dan sprake van een fictief
aanmerkelijk belang ex artikel 4.11 Wet IB 2001, waarop het volledige regime van toepassing
blijft. Op grond van artikel 4.16, derde lid, Wet IB 2001 kan de belastingplichtige, indien het
gaat om een fictief aanmerkelijk belang, verzoeken de aandelen of winstbewijzen als
vervreemd aan te laten merken.203 Deze vervreemding wordt dan in aanmerking g,nomen op
het tijdstip dat is vermeld in het verzoek, maar niet eerder dan op het tijdstip waarop het
verzoek is ontvangen door de inspecteur (artikel 4.46, zevende lid, Wet IB 2001). Zo'n
verzoek kan zinvol zijn als men een waardestijging van de aandelen verwacht. Na afrekening
gaan de aandelen tot box 3 behoren, welke wordt gekenmerkt door een relatief laag
belastingtarief.
De schuldeiser ziet zijn vordering op een andere vennootschap overgaan. De fiscale
implicaties zijn dezelfde als voor een IB-ondernemer bij een bedrijfsfusie.
Juridische splitsing
Bij een juridische splitsing moet men eerst vaststellen of de aandeelhouders zijn betrokken bij
de splitsing. Een juridische splitsing wordt fiscaal aangeduid als een vervreemding van de
aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op de splitsende rechtspersoon. Voor
een aanmerkelijkbelanghouder gaat het om artikel 4.16, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.
Bij een ruisende inbreng moet er worden afgerekend over de aandelen en vorderingen,
hetwelk aanleiding kan zijn voor winst of verlies. Bij een geruisloze juridische splitsing geldt
een doorschuifregeling. Het vervreemdingsvoordeel kan worden doorgeschoven (artikel 4.41
Wet IB 2001),204 evenals de verkrijgingsprijs van de aandelen (artike14.42 Wet IB 2001).
Ook bij een juridische splitsing kan artikel 4.24 Wet IB 2001 (tegengaan tussentijdse
verliesneming) toepassing vinden. Er moet dan wel sprake zijn van vervreemding. Indien de
juridische splitsing buiten de aandeelhouder om gaat of een geruisloze juridische splitsing
betreft, dan is er geen sprake van vervreemding. Bij vervreemding zal men in elk concreet
geval moeten nagaan of het belang in de activiteiten direct of indirect geheel of nagenoeg
geheel behouden wordt. Van Olffen, Buijn 8z Simonis merken mijns inziens terecht op dat
indien artikel 4.24 Wet IB 2001 toepassing vindt, het niet te nemen verlies bij de
verkrijgingsprijs van de ~litsende rechtspersoon wordt bijgeboekt. Dit terwijl het meer voor
de hand zou liggen dat het verlies wordt bijgeboekt bij de verkrijgingsprijs in de verkrijgende
rechtspersoon. 205 Indien de aanmerkelijkbelanghouder na de juridische splitsing geen
zo3

Ingevolge artikel 4.24, vijfde lid, Wet IB 2001 geldt hierbij de regeling voor het tegengaan van verliesneming
(zie ~ 5.3.4.3) niet.
zoa
Dit artikel is ontleend aan artikel 20f, eerste lid, artikel 68a, vierde lid, en artikel 68aa, vierde lid, Wet IB
1964.
zos
M. van Olffen, F.K. Buijn 8c P.H.M. Simonis, Splitsing van ondernemingen, Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2004, blz. 189.
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aanmerkelijk belang meer heeft, ontstaat een fictief aanmerkelijk belang, welke hiervoor aan
bod kwam bij de bedrijfsfusie.
De schuldeiser met een aanmerkelijk belang in de te splitsen vennootschap kan bij een
geruisloze splitsing de boekwaarde van de vordering doorschuiven overeenkomstig artikel
3.56, eerste lid, Wet IB 200L In artikel 3.95 Wet IB 2001 is artikel 3.56 Wet IB 2001 van
overeenkomstige toepassing verklaard. Bij een ruisende juridische splitsing zal er moeten
worden afgerekend.
Terugkeer uit BY~NV
Ingevolge artikel 4.16, vijfde lid, Wet IB 2001 leidt de terugkeer uit de BVINV tot een
belastbaar feit. Er kan sprake zijn van een positief of negatief vervreemdingsvoordeel. In het
eerste geval heeft de aanmerkelijkbelanghouder de keuze tussen afrekenen (artikel 4.34 Wet
IB 2001) of doorschuiven (artikel 4.42a Wet IB 2001). Bij een negatief
vervreemdingsvoordeel moet er verplicht worden doorgeschoven.
De schuldeiser ziet zijn vordering overgaan van de BVINV naar zichzelf. Op deze manier
worden schuldenaar en schuldeiser in één persoon verenigd. Er is dan sprake van vermenging
(artikel 6:161 BW). Indien de vordering op de BV~NV is afgewaardeerd ten laste van het
resultaat uit overige werkzaamheden zou een claimverlies dreigen, want vermenging
impliceert geen vervreemding. In standaardvoorwaarde 12 is echter geregeld dat de
aandeelhouder zijn vordering op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het
overgangstijdstip tot de werkelijke waarde, doch niet hoger dan de nominale waarde,
opwaardeert. Er mcet dan winst worden genomen. De BV~NV waardeert op het bedrag
waarvoor de vordering is gewaardeerd.206 Hiermee wordt claimverlies voorkomen.
5.4.3.5
Boz 3-belastingplichtigeFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer
niet gedefmieerd.
De activatransactie is voor een box 3-aandeelhouder fiscaal niet van grote betekenis. Tot zijn
rendementsgrondslag behoort de waarde van de aandelen en~of de vordering in de
overdragende vennootschap. Indien de vennootschap is geliquideerd zonder enige uitkering,
dan zal de op te geven waarde nihil zijn. De bedrijfsfusie, juridische splitsing en terugkeer
naar de BV~NV zijn als zodanig niet relevant. Het zijn gewoonweg geen belastbare feiten.
5.4.4
Sterthuis- en ziekenhuisconstructie
Bij de uitvoering van de sterfhuis- en ziekenhuisconstructie komen geen bepalingen uit de
Wet IB 2001 aan de orde, uitgezonderd dan de artikelen rondom de winstbepaling.

5.5
Afronding
In dit hoofdstuk zijn de fiscale implicaties van de Wet IB 2001 voor het akkoord, de
aandelentransactie en de activatransactie onderzocht. Bij alle drie de doorstartconstructies zijn
er belemmeringen geconstateerd en in een aantal gevallen zijn door mij ook verbeteringen
voorgesteld. De belemmeringen en aanbevelingen worden in hoofdstuk 8 opgesomd.

Zob Besluit van 20 februari 2003, nr. CPP2002I3267M, BNB 2003I165, v-N 2003I14.1.
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6

WET OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1969

6.1
Inleiding
In dit hoofdstuk komt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) aan bod.
Artikel 1 Wet Vpb 1969 bepaalt dat vennootschapsbelasting wordt geheven van de lichamen
genoemd in de artikelen 2 en 3. In dit onderzoek wordt bespreking van die lichamen in
beginsel beperkt tot de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. ~ De Wet IB
2001 is voor de bepaling van de fiscale positie van de BVINV eveneens relevant. Met
betrekking tot de verhouding tussen de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 zij het volgende
gezegd. De Wet Vpb 1969 kent geen eigen winstbegrip. Daarom wordt in artikel 8, eerste lid,
Wet Vpb een aantal artikelen uit de Wet IB 2001 van overeenkomstige toepassing verklaard
voor de vennootschapsbelasting. Hierbij staan centraal het totale winstbegrip van artikel 3.8
Wet IB 2001 en het jaarwinstbegrip van artikel 3.25 Wet IB 2001. In artikel 8, tweede lid,
Wet Vpb 1969 is met betrekking tot drie situaties bepaald dat het eerste lid niet van
toepassing is voorzover:
1.
bij 2 of krachtens 3 de Wet Vpb 1969 of krachtens artikel 3.65 Wet IB 2001 (geruisloze
overgang bij inbreng in een NV of BV) anders is bepaald;4
2.
artikel 3.53 Wet IB 2001 (fiscale reserves) betrekking heeft op de vorming van een
oudedagsreserve; 5
3.
uit het verschil in wezen tussen de belastingplichtige en een natuurlijk persoon het
tegendeel voortvloeit.ó
Globaal kan men stellen dat de Wet IB 2001 alleen relevant is voor het `dagelijkse'
winstbegrip van een BVINV en dat in de Wet Vpb 1969 specifieke bepalingen voor Vpbplichtige lichamen zijn te vinden. Bij dat laatste valt voor de insolventiepraktijk bijvoorbeeld
te denken aan de fiscale eenheid Vpb, de beperking van verliesverrekening bij een
aandelenoverdracht en de liquidatieverliesregeling.
In dit hoofdstuk worden de implicaties besproken voor een BVINV als schuldenaar of
crediteur van de drie meest gangbare doorstartconstructies, te weten akkoord,
aandelentransactie en activatransactie.
Eerst wordt het akkoord besproken (~ 6.2). Daarin wordt per variant nagegaan wat de fiscale
consequenties zijn voor de BVINV als schuldenaar en als crediteur.
Vervolgens komt de aandelentransactie aan bod (~ 6.3). Wellicht zou men verwachten dat
dankzij de deelnemingsvrijstelling, waardoor vervreemding van aandelen in de regel fiscaal
onbelast is, de bespreking van de aandelentransactie kort kan blijven, maar bij nadere
beschouwing is dit niet het geval. Bij een fiscale eenheid Vpb zal door de aandelentransactie
~ Deze zijn genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
z Dit slaat terug op bepalingen van de Wet Vpb 1969 zelf.
3 Dit slaat terug op voorschriften die hun wettelijke grondslag vinden in de Wet Vpb 1969, zoals bijvoorbeeld het
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971.
4 Hierbij is te denken aan specifieke bepalingen, zoals de deelnemingsvrijstelling (artikel 13 Wet Vpb 1969) en
beperking van de verliescompensatie (artikel 20a Wet Vpb 1969). Hierbij wordt duidelijk afgeweken van de
regelgeving in de Wet IB 2001.
5 Alleen de kostenegalisatie- en herinvesteringsreserve zijn zodoende van toepassing voor Vpb-plichtige
lichamen.
6 J.N. Bouwman 8c M.D. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8c Financiële
Uitgevers 2005, blz. 113.
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bijna altijd sprake zijn van verbreking van die fiscale eenheid. Deze verbreking heeft voor de
insolventiepraktijk specifieke gevolgen.
Aansluitend wordt de activatransactie behandeld ( ~ 6.4). Deze kan plaatsvinden zonder de
begeleiding van een fiscale faciliteit. Fiscale faciliteiten zijn niettemin beschikbaar.
Onderzocht wordt welke rol zij in de insolventiepraktijk kunnen spelen. Bij de fiscale
faciliteiten gaat het om de bedrijfsfusie (artikel 14), juridische splitsing (artikel 14a) en de
terugkeer uit de BV~NV ( artikel 14c). Na een activatransactie wordt vaak overgegaan tot
liquidatie van de vennootschap, waardoor de verliezen ongebruikt achterblijven
(`verliesverdamping'). Indien men gebruik kan maken van de liquidatieverliesregeling, dan
heeft men een tegemoetkoming ter compensatie van het verdampen van die verliezen bij de
geliquideerde vennootschap.
Op 24 mei 2006 is het Wetsvoorstel Werken aan winst aan de Tweede Kamer aangeboden. ~
Er wordt een aantal voorstellen gedaan die met name betrekking hebben op de Wet IB 2001
en de Wet Vpb 1969. In dit lnofdstuk wordt al rekening gehouden met het wetsvoorstel en
waar nodig wordt er aandacht aan besteed.

6.2

Akkoord

6.2.1
Inleiding
In ~ 2.2.2 zijn de vijf in de praktijk meest toe~paste varianten van een akkoord besproken.
Hierna worden de implicaties voor de vennootschapsbelasting van deze varianten beschreven.
De schuldenaar, dan wel de schuldeiser is in deze verhandeling altijd een BV~NV.8 Tevens zij
opgemerkt dat bij elk van de hierna te bespreken vormen van een akkoord het gaat om
partijen die op zakelijke basis handelen. Indien men op niet-zakelijke gronden als schuldeiser
rechten prijsgeeft, dan leidt dit tot een onbelaste vermogensaanwas bij de schuldenaar; aan de
zijde van de schuldeiser zal fiscaal geen verlies ontstaan. Zie over niet zakelijk prijsgeven
nader ~ 5.2.2.3.1.
6.2.2
Percentageakkoord
Bij een percentageakkoord dient men rekening te houden met beperkingen van de
kwijtscheldingswinstvrijstelling, zowel voor schuldenaar, als schuldeiser. Zoals ik hierna laat
zien zijn die beperkingen niet onomstreden.
6.2.2.1
Positie schuldenaar
De schuldenaar kan bij kwijting of kwijtschelding van de schulden bij een akkoord op de voet
van artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb
1969 de kwijtscheldingswinstregeling toepassen. Deze regeling kwam uitgebreid aan de orde
in ~ 5.2.2. In de kern komt het erop neer dat het prijsgeven door de schuldeisers leidt tot winst
bij de schuldenaar, maar deze winst vrijgesteld is voorzover het de compensabele verliezen
overtreft.

' Kamerstukken 112005-2006, 30 572, nr. 1-3.
g Dit houdt verband met de opzet van het voorliggende onderzoek. De schuldenaar in dit onderzcek is altijd een
BV of NV. De schuldeiser kan ook een andere hoedanigheid dan een BV~NV hebben, bijvoorbeeld een
natuurlijk persoon met aandelen in de schuldenaar, maar dan vindt men de beschouwing over die schuldeiser
terug in het hoofdstuk over de inkomstenbelasting.
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Indien echter de schuldenaar behoort of in de laatste zes jaren heeft behoord tot een fiscale
eenheid Vpb, dan dient men rekening te houden met enkele beperkingen van de
kwijtscheldingswinstregeling. Gaat het om een schuldenaar die nog deel uitmaakt van de
fiscale eenheid Vpb, dan is het hierna te bespreken artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969
relevant (~ 6.2.2.1.1). Voor een niet meer tot de fiscale eenheid Vpb behorende schuldenaar is
het hierna te bespreken artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 van belang (~ 6.2.2.1.2).
Vervolgens geef ik mijn kritiek op de beperkingen (~ 6.2.2.1.3).
6.2.2.1.1
Kwijtschelding binnen fiscale eenheid Vpb
In artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969 is bepaald dat de kwijtscheldingswinstregeling
geen toepassing vindt bij het bepalen van de winst van een fiscale eenheid Vpb, behoudens
voorzover aannemelijk wordt gemaakt9 dat de voordelen vanwege het prijsgeven niet tot de
winst van de schuldenaar zouden hebben behoord, indien deze geen deel zou hebben
uitgemaakt van de fiscale eenheid Vpb. Als gevolg van het regime van de fiscale eenheid Vpb
zal de vrij te stellen kwijtscheldingswinst bijna altijd hoger uitvallen. Dit wilde de wetgever
niet en daarom wordt de kwijtscheldingswinstvrijstelling niet onverkort toegepast op
maatschappijen die deel uitmaken van een fiscale eenheid Vpb.~o Dit heeft dan tot gevolg dat
(een gedeelte van) de kwijtscheldingswinst belast is.
Ter illustratie een cijfervoorbeeld. Een verlieslatende BV heeft 100 aan verliezen gegenereerd
die zijn gecompenseerd met winsten van andere vennootschappen binnen de fiscale eenheid
Vpb. Er wordt voor 200 aan schulden van die BV kwijtgescholden. Aangezien er geen
compensabele
verliezen
bij
de
fiscale
eenheid
Vpb
zijn,
zou
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling 200 belopen. Zou de betreffende BV niet tot de fiscale
eenheid Vpb hebben behoord, dan zou de kwijtscheldingswinstvrijstelling hebben belopen
200 - 100 (verliezen welke kunnen worden toegerekend aan de verlieslatende BV) - 100. Bij
de fiscale eenheid Vpb zou, artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969 buiten beschouwing
latende, de vrijstelling dus 100 meer belopen. Ingevolge artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb
1969 is de vrijstelling geen 200, maar 100. Overigens dient wel aannemelijk te worden
gemaakt dat de voordelen vanwege het prijsgevenniet tot de winst zouden behoren, indien die
maatschappij geen deel zou uitmaken van de fiscale eenheid Vpb. l t
De vraag is gerezen of de regeling niet in het voordeel van de belastingplichtige kan werken
in een situatie waarin het verlies van de fiscale eenheid Vpb groter is, dan het verlies van
evengencemde maatschappij. Stel dat het te verrekenen verlies voor de fiscale eenheid Vpb
1000 is, waarvan 400 is toe te rekenen aan de moeder en 600 aan de dochter, wier schuld van
800 wordt kwijtgescholden. Er is dan geen vrijgestelde winst krachtens de
kwijtscheldingswinstregeling, omdat het voordeel als gevolg van de kwijtschelding ad 800

9 Op de vraag van Kamerleden hoe de desbetreffende vennootschap aannemelijk moet maken dat ook buiten de
fiscale eenheid Vpb de voordelen niet tot de winst zouden hebben behoord, antwoordde de Staatssecretaris dat de
commerciële jaarstukken als hulpmiddel kunnen dienen om de aan de dochter toe te rekenen resultaten vast te
stellen. Daaruit zouden dan de fiscale winsten en verliezen van de betreffende dochtermaatschappij te herleiden
mceten zijn. Zie Kamerstukken ti 2000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 37. Hierbij merk ik op dat in artikel 8 Besluit
fiscale eenheid 2003 is neergelegd dat bij de jaarlijkse Vpb-aangifte aan de inspecteur de balansen en
resultatenrekeningen van de moedermaatschappij en dochtermaatschappijen overlegd moeten worden. Dat neemt
niet weg dat het wel eens moeilijk kan zijn een en ander voor de inspecteur aannemelijk te maken.
~o Kamerstukken II 1999-2000, 26 854, nr. 3, blz. 22-23 en blz. 38, en herhaald in Kamerstukken 11 2000-200 1,
26 854, nr. 8, blz. 6-7.
~~ Deze tekst komt overeen met de tekst in artikel 15ah, eerste lid, Wet Vpb 1969, welk artikel aangeeft hoe de
winst van een maatschappij moet worden berekend alsof zij geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid Vpb.
Evenwel is artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969 niet genoemd in artikel 15ah Wet Vpb 1969.
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kan worden verrekend met de te verrekenen verliezen. Zou de betreffende dochter niet tot de
fiscale eenheid Vpb hebben behoord, dan zou de kwijtscheldingswinstvrijstelling hebben
belopen 800 - 600 (verliezen) - 200. De Staatssecretaris heeft echter aangegeven dat de
kwijtscheldingswinst eerst wordt vrijgesteld wanneer bij de belastingplichtige, dat is de
fiscale eenheid Vpb, ~en te verrekenen verliezen meer aanwezig zijn. l De vraag is of deze
uitleg van de Staatssecretaris wel strookt met de wettekst, omdat daarin wordt uitgegaan van
de situatie waarin de schuldenaar wiens schulden worden prijsgegeven niet tot de fiscale
eenhe id Vpb had behoord. Kampsch~er, Pancham 8~ De Roos kunnen door de Staatssecretaris
niet overtuigd worden en zij menen dat het bij de uitleg van de Staatssecretaris voor de hand
had gelegen in de wettekst een zinsnede op te nemen in de trant van "voorzover deze winst bij
de fiscale eenheid Vpb niet tot uitdrukking komt".13 Formeel hebben deze auteurs gelijk, maar
de uitleg van de Staatssecretaris is mijns inziens wel in overeenstemming met de ratio van
artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969. Het gaat erom een hogere vrijstelling bij een fiscale
eenheid Vpb te voorkomen doordat verliezen worden gecompenseerd door andere BVINV's.
Voorts kan men zich afvragen of de "voordelen" in laatstgenoemd artikellidonderdeel niet de
voordelen van de fiscale eenheid zijn. In d~t geval zou de uitleg van de Staatssecretaris
stroken met de wettekst. Vraag is dan wel of zijn uitleg redelijk is, omdat de
belastingplichtige met fiscale eenheid Vpb slechter af is, dan zonder fiscale eenheid Vpb. Men
zou een tijdelijke ontvoeging van de dochter uit de fiscale eenheid Vpb kunnen overwegen,
aldus Pijnenburg.14 In het zo-even gegeven voorbeeld zou dat betekenen dat op grond van het
hierna te behandelen artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 de kwijtscheldingswinstvrijstelling
200 (800 (-kwijtscheldingswinst) - 600 (- `eigen' verliezen)) zou belopen. De winst als
gevolg van de kwijtschelding van de schuld van 800 is dan 600 (800 is de kwijtgescholden
schuld minus de vrijstelling van 200). Indien de aan de dochter toe te rekenen verliezen ad
600 aan haar worden meegegeven op grond van artikel 15af, tweede lid, Wet Vpb 1969, dan
kan van de winst 600 met de verliezen worden verrekend, zodat de facto geen
vennootschapsbelasting bij de ontvoegde dochtervennootschap ter zake van de kwijtschelding
is verschuldigd.
Artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969 leidt tot een belemmering voor de insolventiepraktijk,
want er wordt minder vrijstelling verleend. Er is mijns inziens wel een rechtvaardigingsgrond.
Door het enkele feit van de aanwezigheid van een fiscale eenheid Vpb zou anders de
vrijstelling hoger worden. In het gegeven cijfervoorbeeld heeft de fiscale eenheid Vpb een
winst van 100, namelijk 200 als gevolg van de kwijtschelding minus de vrijstelling van 100.
De winst van 100 is weer gelijk aan de verliezen van de BV die ten laste van de winst van de
fiscale eenheid Vpb zijn gekomen. Per saldo is er winst noch verlies voor de fiscale eenheid
Vpb. Dit sluit goed aan bij mijn standpunt dat bij het prijsgeven van vorderingen de
schuldenaar economisch geen voordeel behaalt. Daarom is er ook geen aanleiding voor het
nemen van winst of verlies. 15 Hierbij teken ik wel aan dat ik het materieel bezie.
Civielrechtelijk is immers de BV de schuldenaar, want de fiscale eenheid Vpb is voor het
civiele recht norrexistent. Fiscaalrechtelijk is de belastingplichtige de fiscale eenheid Vpb en
dan gaat het dus om één subject.

12 Kamerstukkenl1 2000-200 1, 26 854, nr. 6, blz. 37.
13 G.W.J.M. Kampschóer, S.R. Pancham 8c I. de Roos, De fiscale eenheid Vpb, Deventer. FED 2003, blz. 58.
'" Voor een voorbeeld zie P.A.M. Pijnenburg, `Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang
met (het herziene regime van) de fiscale eenheid Vpb', WFR 2002I6509, blz. 1831 en 1832.
~s Zie ~ 5.2.2.2.

176

6.2.2.1.2
Kwijtschelding na verbreking fiscale eenheid Vpb
Indien een BV~NV deel heeft uitgemaakt van een fiscale eenheid Vpb en sinds het
ontvoegingstijdstip
minder
dan
zes jaren
zijn
verstreken,
dan
vindt
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling geen toepassing, behoudens voorzover de belastingplichtige
aannemelijk maakt dat ook indien hij geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid
Vpb, de kwijtscheldingswinst zou zijn vrij~steld (artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969). In de
parlementaire stukken is het volgende cijfervoorbeeld aangedragen. Aan een dochter kunnen
de volgende resultaten worden toegekend: t20 in jaar 1, - 30 in jaar 2 en -90 in jaar 3. De
fiscale eenheid Vpb is in deze jaren winstgevend, waardoor de verliezen volledig worden
gecompenseerd door winsten van de overige maatschappijen. Als de dochter aan het begin
van jaar 4 een bedrag van 125 aan niet voor verwezenlijking vatbare schulden zou worden
kwijtgescholden, dan zou de vrijgestelde winst 125 belopen. Er zijn immers geen
compensabele verliezen op het niveau van de fiscale eenheid Vpb, waardoor de vrijstelling op
grond van de kwijtscheldingswinstregeling gelijk is aan de omvang van de kwijtgescholden
schulden. De kwijtscheldingswinst is dus vrijgesteld en daarom is er geen
vennootschapsbelasting ter zake van deze kwijtschelding verschuldigd. Op grond echter van
artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb wordt de vrijgestelde winst beperkt tot 25. De dochter zou
immers een resultaat van -100 (20 min 30 min 90) hebben gehad, wanneer ze geen deel had
uitgemaakt van de fiscale eenheid Vpb. Deze `eigen verliezen' van 100 komen in mindering
op het voordeel uit kwijtschelding van 125, dus 25 is vrijgesteld. Artikel 15ac, tweede lid,
Wet Vpb 1969 ziet echter alleen op participanten binnen een fiscale eenheid Vpb en biedt dus
geen perspectief, indien men de dochter met ingang van jaar 4 - al dan niet tijdelijk ontvoegt. Daar komt nog bij dat verliezen achter kunnen blijven bij de moeder.1ó Voortskan
de fiscale eenheid Vpb eenvoudig al dan niet op verzoek worden verbroken. A1 met al zou dit
tot onbedoeld gebruik kunnen aanzetten. Het is namelijk mogelijk het zo te orkestreren dat de
ontvoegde dochter in jaar 4 geen compensabele verliezen heeft, zodat het vrijgestelde
kwijtscheldingsvoordeel toch 125 bedraagt. Daarom is in artikel 8, vierde lid, Wet Vpb een
beperking van de toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling opgenomen. De lange
termijn van zes jaar wordt noodzakelijk geacht om evident onbedoeld gebruik tegen te gaan. l~
Een gevolg van de beperking in artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 kan evenwel zijn dat als
er geen of een te lage kwijtscheldingswinstvrijstelling geldt, winst kan resteren die weer kan
leiden tot belastingheffing bij de ontvoegde vennootschap als er onvoldoende compensabele
verliezen bij de ontvoegde dochter bestaan. De daardoor ontstane belastingschuld kan in elk
geval niet worden verhaald op de fiscale eenheid Vpb. ~ g De heffing dient namelijk plaats te
vinden bij de ontvoegde vennootschap en dus op een moment dat de fiscale eenheid Vpb niet
meer bestaat. Artikel 39 Inv. inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid vindt dan geen
toepassing.
6.2.2.1.3
Kritiek op beperking kwijtscheldingswinstvrijstelGng
beperking
De
van de toepasbaarheid van de kwijtscheldingswinstregeling bij een fiscale
eenheid Vpb levert een belemmering op voor de insolventiepraktijk. In paragraaf 6.2.2.1.1
heb ik aangegeven dat de beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling tijdens de fiscale
eenheid Vpb (artikel 15ac, tweede lid, Vpb 1969) gerechtvaardigd wordt door de ratio. Ook
bij de beperking na de fiscale eenheid Vpb is dezelfde ratio aan de orde: voorkoming dat door
16 Zie nader ~ 6.3.5.
~~ Kamerstukken 11 2000-200 1, 26 854, nr. 8, blz. 6.
18 P.A.M. Pijnenburg, `Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met (het herziene
regime van) de fiscale eenheid Vpb', WFR 2002I6509, blz. 1832, vindt het logisch dat de belastingschuld
verhaald zou kunnen worden op de moedermaatschappij van de (toenmalige) fiscale eenheid Vpb.
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een fiscale eenheid Vpb de kwijtscheldingswinstvrijstelling hoger wordt. Daarom is er ook
hier een rechtvaardigingsgrond. Ik realiseer mij dat dit een subjectieve waardering is.
Zo ziet Kok geen reden om het voordeel van horizontale verliesverrekening weg te nemen in
kwijtscheldingssituaties. De fiscale eenheid Vpb heeft voor- en nadelen voor
belastingplichtige en fiscus. Het is zijns inziens niet terecht om juist in een situatie waarin het
voordeel van het gebruikmaken van meerdere rechtspersonen zijn vruchten afwerpt, een
inbreuk te maken op de toerekeningsfictie.19
Waar ik wel moeite mee heb, is dat de beperking neergelegd in artikel 8, vierde lid, Wet Vpb
1969 de facto terugwerkende kracht heeft. Zo kan een vóór 2003 Zo ontvoegde
dochtermaatschappij bij latere kwijtschelding worden geconfronteerd met belastingheffing die
bij ontvoeging niet te voorzien was. Naar mijn oordeel is dit onwenselijk. De Staatssecretaris
stelde dat er geen sprake is van materieel terugwerkende kracht, maar `an directe werking.
Bovendien gaf hij aan dat in 1991 al bekend was dat de problematiek rond kwijtschelding zou
worden betrokken bij de studie naar de regeling van de fiscale eenheid Vpb.21 De verwijzing
naar 1991 overtuigt niet, te meer niet nu artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 pas bij de
Tweede nota van wijziging van 20 augustus 200122 is voorgesteld, terwijl op 25 oktober 1999
het wetsvoorstel werd ingediend. De beperking is dus pas in een later stadium van het
wetgevingsproces in het wetsvoorstel opgenomen.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat gezien de gangbare praktijk bij insolventies de
wettelijke ingreep niet echt verrassend is. In de `handboeken' over insolventies was het devies
om in het geval van een fiscale eenhe id V~b de insolvente maatschappij te ontvoegen. 23 Op
grond van de tiende standaardvoorwaarde2 had de ontvoeging terugwerkende kracht tot het
begin van het boekjaar. Dit moest uiterlijk gedaan worden in het jaar van faillissement, omdat
anders de fiscaal belaste crediteurenvrijval bij het verbindend worden van de uitdelingslijst
binnen een fiscale eenheid Vpb zou resulteren in belastingheffmg voor de fiscale eenheid
Vpb.25 Buiten de fiscale eenheid Vpb kon men onbeperkt de kwijtscheldingswinstregeling
toepassen en indien sanering van de schulden niet lukte, dan vielen de schulden in het
faillissement van de ontvoegde vennootschap zonder dat zulks de achtergebleven fiscale
eenheid Vpb c.q. moedermaatschappij schaadde. Opgemerkt zij dat het tot het arrest Fokker-II
onduidelijk was of vrijval van schulden bij een niet tot een fiscale eenheid Vpb behorende
vennootschap tot belastingheffmg leidde. In elk geval was men met ontvoeging zeker dat er
geen belastingheffmg bij de fiscale eenheid Vpb ontstond.
Tot slot meld ik no~ dat de Commissie Insolventierecht blijkens haar brief van 6 juli 2006 aan
de Tweede Kamer2 van opvatting is dat artikel8, vierde lid, alsmede artikel 15ac, tweede lid,

19 Q. W.J.C.H. Kok, De ftscale eenheid in de vennootschapsbelasting(diss. Rotterdarr~, Amersfoort: Sdu Fiscale
8c Financiële Uitgevers 2005, blz. 188-189.
Zo Inwerkingtreding van artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969.
2~ Kamerstukken I 2001-2002, 26 854, nr. 45d, blz. 2.
ZZ
Kamerstukken 112000-2001, 26 854, nr. 8.
23
Zie bijvoorbeeld A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Den Haag: Koninklijke Vermande 1999, blz.
185, en H.B. Oosthout, De doorstartvan een insolvente onderneming, Deventer: Kluwer 1998, blz. 121.
24
Onder het oude regime van de fiscale eenheid Vpb had de Staatssecretaris een groot aantal
standaardvoorwaarden vastgesteld. Daarin waren een groot aantal onderwerpen aangaande de fiscale eenheid
Vpb geregeld.
zs Zie Hoge Raad 14 oktober 1992, BNB 1992~392; V-N 1992,
blz. 3314, pt. 12, en Hoge Raad 18 oktober 2002,
BNB 2003~44'; V-N 2002I51.18 (Fokker II).
26
Vindplaats nog onbekend.
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Wet Vpb 1969 een groot obstakel vormt voor sanering via een akkoord. Daarom wordt er
voor gepleit dat deze artikelen vervallen. Zoals het voorgaande mag blijken, ben ik zelf
minder negatiever over deze wetsbepalingen, voornamelijk omdat ik ze gerechtvaardigd vind.
6.2.2.2
Positie schuldeiser
Voor een aan de vennootschapsbelasting onderworpen schuldeiser ( in dit onderzoek: een
BV~NV) geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor een aan de inkomstenbelasting
onderworpen ondernemer, hetgeen betekent dat het prijsgeven leidt tot fiscaal verlies. Ook
kan de Vpb-schuldeiser voorafgaand aan een akkoord al tot afwaardering overgaan. In dit
verband verwijs ik naar ~ 5.2.2.5.2. De terzake doende bepalingen zijn via artikel 8, eerste lid,
Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing voor een BVINV.
De beperking in toepassing van de kwijtscheldingswinstregeling bij een (voormalige) fiscale
eenheid Vpb leidt overigens voor de schuldeiser niet tot een beperking van de mogelijkheid
om fiscaal een verlies te nemen.
6.2.2.2.1
Kwijtschelding in deelnemingsverhoudingen
Bij de kwijtschelding in deelnemingsverhoudingen dient men rekening te houden met artikel
13ba Wet Vpb 1969, een regeling inzake afgewaardeerde vorderingen. In ~ 6.2.5.3 (omzetting
in aandelen) kom ik uitgebreider te spreken over artikel 13ba Wet Vpb 1969. Het komt beter
uit om de regeling aldaar te bespreken. Hier schets ik slechts de hoofdlijnen van deze per 9
december 2005 geldende regeling.
De schuldeiser die een deelneming in de schuldenaar heeft en een ten laste van de in
Nederland belastbare winst27 afgewaardeerde vordering geheel of gedeeltelijk prijsgeeft, moet
een bedrag tot de winst rekenen dat gelijk is aan de afwaardering (artikel 13ba, tweede lid,
onderdeel c, juncto eerste lid, Wet Vpb 1969).28 Men moet deze regeling goed onderscheiden
van de beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij een fiscale eenheid Vpb. In de
eerste plaats kan enkel één van de regelingen van toepassing zijn, omdat bij een fiscale
eenheid Vpb geen sprake is van een deelneming. Z9 In de tweede plaats vindt bij de regeling bij
de fiscale eenheid Vpb een correctie plaats bij de schuldenaar (minder vrijgestelde winst),
terwij 1 bij de regeling in deelnemingsverhoudingen de schuldeiser winst moet nemen.
Deze conectie om winst te nemen geldt ook indien niet de schuldeiser, maar een met hem
verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft (artikel 13ba, eerste lid, Wet Vpb
1969). Wat onder een verbonden lichaam wordt verstaan is te vinden in artikel 10a, vierde lid,
Wet Vpb 1969.30 Het gaat om drie 3~ gevallen:
1.
de belastingplichtige heeft een belang van minstens ? in een ander lichaam
(dochtenelatie);
2.
een ander lichaam heeft een belang van minstens ? in de belastingplichtige
(moederrelatie);

27 Het gaat om afwaardering ten laste van de winst van de schuldeiser of een met hem verbonden lichaam of ten
laste van het in Nederland belastbare resultaat uit een werkzaamheid van een met de schuldeiser verbonden
natuurlijk persoon.
zS Gezien de ratio van de regeling van artikel 13ba Wet Vpb ligt het voor de hand dat indien de afwaardering
heeft plaatsgevonden vóórdat er een deelnemingsverhouding ontstond, toch de regeling toepasbaar is. In dezelfde
zin K.J. Visser 8c R.J. de Vries, `Het `jojo'en' met afgewaardeerde schuldvorderingen in de
vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting', FED 2004I154, blz. 922-923.
29
Zie hierover Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting(diss. Rotterdarr~, Amersfoort:
Sdu Fiscale 8c Financiële Uitgevers 2005, blz. 161-162.
3o In artikel 13ba, vijfde lid, Wet Vpb 1969 wordt het begrip verbonden lichaam enigszins uitgebreid.
31 De per 1 januari 2003 ingevoerde verbondenheid binnen fiscale eenheid Vpb laat ik hier buiten beschouwing.
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3.

een derde (lichaam of natuurlijk persoon) heeft een belang van minstens ? in de
belastingplichtige, terwijl deze derde voor minstens ? een belang houdt in een ander
lichaam ( zusterrelatie).
Over de exacte reikwijdte van het begrip `belang' bestaat geen communis opinio32, maar
belang via kapitaaldeelname is zeker `belang'. Indien er maaz één soort aandelen is, is een
aandelenbelang van 33? o~o dus voldoende bij verbonden lichamen.
In artikel 13ba, vierde lid, Wet Vpb 1969 wordt de correctie geheel of gedeeltelijk buiten
toepassing gesteld. Indien de schuldenaar binnenland s of buitenlands belastingplichtige is,
vindt de correctie plaats tot het bedrag dat onder de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex artikel
3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 valt. 33 Op deze manier wordt dubbele
verliesneming
(afwaardering
bij
schuldeiser
en
toepassing
van
kwijtscheldingswinstvrijstelling bij schuldenaaz) in deelnemingsverhoudingen voorkomen.
Ter illustratie een cijfervoorbeeld met een schuldenaar en schuldeiser die gevestigd zijn in
Nederland. Een vordering van nominaal 100 is door de schuldeiser geheel afgewaardeerd. De
schuldeiser treedt toe tot een akkoord, op grond waarvan hij 10 ontvangt. Het totale beloop
van de compensabele verliezen bij de schuldenaar is zodanig dat geacht kan worden dat 70 toe
te rekenen is aan deze vordering. 34 Indien de schuldeiser (of een met hem verbonden lichaam)
geen deelneming in de schuldenaaz heeft, dan vindt artikel 13ba Wet Vpb 1969 geen
tcepassing. Wel mcet de schuldeiser alsnog 10 winst nemen, maaz dat houdt verband met het
gegeven dat hij teveel had afgewaazdeerd. Indien de schuldeiser (of een met hem verbonden
lichaam) wel een deelneming in de schuldenaar heeft, dan moet 10 (te veel afgewaazdeerd),
alsmede 20 (90 - 70 - bedrag kwijtscheldingswinstvrijstelling ter zake van deze vordering)3s
aan winst worden genomen (artikel 13ba Wet Vpb 1969). De winst van 20 kan worden
gedoteerd aan een opwaarderingsreserve, waardoor per saldo geen belastbaze winst voor de
schuldeiser ontstaat. De opwaarderingsreserve wordt dan toegevcegd aan de winst naarmate
de deelneming in waazde stijgt (artikel 13ba, vijfde lid, Wet Vpb 1969).36 Zie nader over de
opwaarderingsreserve ~ 6.2.5.3.
6.2.2.2.2
Kritiek op beperking kwijtscheldingswinstvrijstelling
Artikel
13ba
Wet
Vpb
1969
zorgt
ervoor
dat
materieel
gezien
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling
in deelnemingsverhoudingen
wordt ingeperkt.
De
schuldenaaz kan formeel nog wel gebruik maken van deze vrijstelling, maaz dit gebruik leidt
er bij de schuldeiser toe dat hij de afwaazdering moet terugnemen en op termijn, mits de
3Z Zie hierover S.F.M.
Niekel, `Het begrip `belang' als criterium voor verbondenheid bij vennootschappen', WFR
199816288, blz. 557-565, alsmede M.J. van Dieren 8i C.L. van Lindonk, `Het begrip `belang' in de
deelnemingsvrijstelling', WFR 2006~6668, blz. 457-461.
33 Indien de schuldenaar in het buitenland is gevestigd en de schuld niet behoort tot het vermogen van een in
Nederland gedreven (gedeelte van een) onderneming, dan blijft de correctie achterwege voorzover het prijsgeven
voor de schuldenaar heeft geleid tot een winst die is onderworpen aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke
heffing. In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld dit te veranderen in "een belasting naar de
winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10"~0 over een naar Nederlandse maatstaven
bepaalde belastbare winst".
34 Het totaal aan compensabele verliezen is hoger en moet worden omgeslagen over de totale schuldenlast.
Aangezien ik de positie van een schuldeiser beschouw schrijf ik een deel van deze compensabele verliezen toe
aan deze schuld.
3s
Het is aannemelijk dat moet worden uitgegaan van het aandeel van de schuldeiser in de vordering en niet van
het aandelenbelang in de schuldenaar. Zie ook K.J. Visser 8t R.J. de Vries, ` Het `jojo'en' met afgewaardeerde
schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting', FED
2004I154, blz. 927 (voorbeeld in voetnoot 30 van dat artikel).
36 Zie nader over de opwaarderingsreserve ~ 6.2.5.3.
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deelneming in waazde stijgt, alsnog vennootschapsbelasting moet betalen. De
opwaarderingsreserve is immers beclaimd met vennootschapsbelasting. Dit kan er weer toe
leiden dat een schuldeiser minder snel genegen is toe te treden tot een akkoord. Met name
geldt dat wanneer het aandeel van de schuldeiser in de schuldenaar relatief laag is. Bij 1000~0deelnemingen zal de bereidwilligheid tot het toetreden van een akkoord immers anders liggen
dan bij bijvoorbeeld l0o~o-deelnemingen. Visser 8z De Vries merken eveneens op dat de
regeling obstakels opwerpt bij de akelijke schuldsanering van niet florissant presterende
bedrijven binnen het verband van een concern.37 Naar mijn oordeel staat buiten kijf dat de
belemmering voor de
beperking
van de kwijtscheldingswinstvrijstelling
een
insolventiepraktijk oplevert.
Ik kan voor de regeling geen rechtvaazdiging vinden. Een deelnemingsverhouding lijkt mij
sowieso onvoldoende rechtvaardiging voor toepassing van de regeling in artikel 13ba Wet
Vpb 1969. Visser 8t De Vries menen hetzelfde.38 In dit verband verwijzen zij naar artikel 8b
Wet Vpb 1969, waarin het at-arm's- lengthbeginsel is neergelegd. Dit komt erop neer dat
verbonden lichamen bij onderlinge transacties moeten uitgaan van prijzen die waren
overeengekomen tussen onafhankelijke derden. Het at-arm's- lengthbeginsel is neergelegd in
de OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations.
Indien verbonden lichamen overgaan tot het prijsgeven op zakelijke basis is er geen
aanleiding beperkingen, zoals dw regeling van artikel 13ba Wet Vpb 1969, aan hen op te
leggen. 39 Ik onderschrijf de kritiek van Visser 8c De Vries. Het prijsgeven van
schuldeisersrechten op zakelijke basis moet los staan van zaken die liggen op het gebied van
het aandeelhouderschap.
Mijn conclusie is dan ook dat de regeling voor het prijsgeven van rechten in
deelnemingsverhoudingen in artikel 13ba Wet Vpb 1969 geschrapt moet worden. Men moet
terugkeren naar de situatie van vóór 9 december 2005, waazbij voor kwijtschelding binnen
deelnemingsverhoudingen dezelfde normen golden als buiten deelnemingsverhoudingen.
Converteerbare geldlening
6.2.3
Bij een akkoord met een converteerbaze geldlening wordt de vordering omgezet in een
obligatielening, die op een later tijdstip tegen vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden
omgezet in aandelen van de vennootschap die de lening uitgeeft. Hier hebben we te maken
met artikel lOb Wet Vpb 1969. Hierna zal ik aantonen dat wat mij betreft dit artikel zo snel
mogelijk uit de Wet Vpb 1969 dient te worden verwijderd.
Positie schuldenaar
6.2.3.1
Vóór 2001 kon een vennootschap die converteerbaze obligaties had uitgegeven ter zake van
de waazde van het conversierecht geen kosten in aanmerking nemen. De Hoge Raad had
beslist dat de waarde van het conversierecht geacht moet worden deel uit te maken van het in
de obligatie belichaamde vermogensrecht.40 Hieruit vloeide voort dat voor de berekening van
inkomsten uit vermogen van de houder van een converteerbare obligatie alleen de feitelijk als
rente ontvangen bedragen, en dus niet enig bedrag voor het conversierecht, in aanmerking

37 K.J. Visser 8z R.J. de Vries, `Het `jojo'en' met afgewaardeerde schuldvorderingen
vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting', FED 2004I154, blz. 927.
38 K.J. Visser 8t R.J. de Vries, `Het `jojo'en' met afgewaardeerde schuldvorderingen
vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting', FED 2004~154, blz. 926.
;9 K.J. Visser 8c R.J. de Vries, `Het `jojo'en' met afgewaardeerde schuldvorderingen
vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting', FED 2004~154, blz. 926.
~o HR 19 juni 1996, BNB 19961299 en 300, VN 1996, blz. 2631, pt. 20 en blz. 2635, pt. 21.
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werden genomen. Mede in verband met de samenhang tussen de inkomsterr en
vennootschapsbelasting kwamen volgens de Hoge Raad ook bij de schuldenaar slechts de
feitelijk als rente betaalde bedragen in aftrek. Met het beroep op de samenhang leek het erop
dat de niet-aftrekbaarheid slechts gold voor particulieren. Waarschijnlijk was echter dat de
schuldeiser in deze niet relevant was. Er gold dus niet-aftrekbaarheid ongeacht de
hoedanigheid van de schuldeiser.4 ~
De
wetgever
was bevreesd
dat de Hoge
Raad
na
invoering
van de
vermogensrendementsheffing (box 3) per 2001 tot een andere conclusie zou komen. Het
conversierecht zou immers via box 3 in de heffing worden betrokken. De samenhang tussen
inkomsterr. en vennootschapsbelasting zou het dan mogelijk moeten maken dat de
schuldenaar wel het conversierecht ten laste van de winst zou kunnen brengen. Daarom heeft
de wetgever artikel lOb Wet Vpb 1969 ingevoerd.42 Hierin is een regeling opgenomen welke
ziet op de aftrek van bedragen ter zake van geldleningen waarvan de vergoeding geheel of
gedeeltelijk bestaat uit aandelen in of rechten om aandelen te verwerven in het kapitaal van de
belastingplichtige of in een met de belastingplichtige verbonden lichaam.43 De strekking van
dit artikel is dat de aftrek wordt beperkt tot de overeengekomen periodieke rente.44 De waarde
van het conversierecht kan dus niet in aftrek worden gebracht. De uitzondering is te vinden in
het derde lid, waarin is bepaald dat indien de rechten om aandelen te verwerven in samenhang
met de lening zijn overeengekomen, maar geen deel uitmaken van de vergoeding of
afzonderlijk verhandelbaar zijn, dan naast de periodieke rente slechts in aftrek komt de
waarde van de rechten in het economisch verkeer op het íjdstip waarop de lening wordt
aangegaan. Hierbij gaat het dan om warrantobligaties. as De warrant wordt dus anders
behandeld dan de converteerbare obligatielening, terwijl ze vergelijkbaar zijn.
Het verbod van aftrek voor de waarde van het conversierecht is in de literatuur niet met
instemming begroet.4ó Belangrijkste kritiekpunt is dat bij de schuldeiser belastingheffing over
de waarde van het conversierecht plaatsvindt, welke kan oplopen tot 520~0 (progressief tarief
a~ In dezelfde zin de annotatie van J.A.G. van der Geld bij HR BNB 1996~299, punt 3.
a2
Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 17, blz. 55-57, en Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 27, blz. 1617.
a3
Wet van 11 mei 2000, Stb. 2000, 216. Het artikel werd onder artikelnummer lOc voorgesteld, maar werd
veranderd in lOb bij de Vierde nota van wijziging ( Kamerstukken II 1999-2000, 26 728, nr. 31, blz. 2).
aa
De Staatssecretaris heeft goedgekeurd dat artikel lOb Wet Vpb 1969 onder bepaalde voorwaarden niet geldt
voor exchangeables die zijn aangegaan vóór 25 januari 2000. Bovendien is hij bereid te bezien of in bijzondere
gevallen goedkeuring kan worden verleend voor exchangeable obligaties aangegaan ná 25 januari 2000, maar
vóór 1 januari 2001. Zie Besluit staatssecretaris van Financiën van 26 februari 2003, nr. CPP2002~3599M, BNB
2003I167, V-N 2003~ 15.22 (op 25 januari 2000 werd de Derde nota van wijziging, waarvan artikel lOb Wet Vpb
1969 deel uitmaakte, bij de Tweede Kamer ingediend.)
as
Mogelijk valt de disagio-variant van een converteerbare en exchangeable obligatie ook onder het derde lid. Zie
hierover P.W. van Meeuwen 8c J.W. Tilstra, `Het nieuwe art. lOb Wet Vpb. 1969; een `waardig' opvolger van
l0a', WFR 2000~6396, blz. 1100, Q.W.J.C.H. Kok, `Warrantleningen, convertibles en LIONS-leningen in de
vennootschapsbelasting vanaf 2001', MBB 2000~10, blz. 352, alsmede J.1.M. Jansen, `De fiscale behandeling
van convertibles, warrantleningen, exchangeables en LIONS na I januari 2001', WFR 2002~6510, blz. 18591860.
ab Zie
bijvoorbeeld J.A.G. van der Geld, `Enkele fiscaal-technische opmerkingen bij het rapport Verbreding en
verlichting van de studiegroep-vip', WFR 200116262, blz. 1851; J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken
vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, blz. 85; P.W. van Meeuwen 8c J.W. Tilstra, `Het nieuwe art. lOb
Wet Vpb. 1969; een `waardig' opvolger van l0a', WFR 2000~6396, blz. 1099; Q.W.J.C.H. Kok,
Warrantleningen, convertibles en LIONS-leningen in de vennootschapsbelasting vanaf 2001', MBB 2000~10, blz.
349-350; R.W. Tieskens, ` De verbijsterende bepaling van art. IOb, tweede lid, Wet Vpb 1969', WFR 2003~6527,
blz. 724727; J. van Strien, Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, Deventer:
Kluwer 2002, blz. 164187; E.J.W. Heithuis, `De werknemersoptiearresten en het FALCONS-arrest in relatie tot
art. IOb Wet Vpb 1969', WFR 2003I6537, blz. 1105-1111.
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box 1), terwijl de emitterende vennootschap geen aftrekrecht heeft. Een ander belangrijk
kritiekpunt is dat de wetgever economisch volstrekt vergelijkbaze gevallen (een warrantlening
is gewoon een converteerbaze obligatielening met een los verhandelbaaz conversierecht) in
artikel lOb fiscaal volstrekt verschillend behandelt. Hierdoor is sprake van een
onaanvaardbare wijze van discriminatie.
In de parlementaire stukken werd met een cijfervoorbeeld verdedigd waarom de aftrek moet
worden beperkt.47 Op het tijdstip van toekenning kan de waarde van het conversierecht
gesteld worden op de contante waarde van het verschil tussen de feitelijk verschuldigde rente
en de mazktrente. Stel dat op dat tijdstip de te verwachten waazde van het conversierecht 20
beloopt en de koers van de aandelen waarop het conversierecht is uitgegeven 100 bedraagt.
Bij een waazdestijging van deze aandelen tot 150, is de uiteindelijke waarde van het
conversierecht 50. Bij de conversie betaalt de vennootschap echter niets (er worden door haaz
geen kosten in de verlies- en winstsfeer gemaakt). Zowel de waazde van het conversierecht bij
het aangaan van de lening ad 20, als de waardeontwikkeling tot 50, moeten dus buiten de
winstberekening blijven. Het kernazgument in de pazlementaire geschiedenis is dus dat er
sprake is van fictieve kosten waarvoor de vennootschap zich geen financieel offer hoeft te
getroosten. De Vries 8z De Vries stellen daar tegemver dat de vennootschap elders een
aandeel tegen 150 had kunnen plaatsen en zich dus een voordeel ziet ontgaan. Het voordeel
komt terecht bij de geldgever en het nadeel komt terecht bij de bestaande aandeelhouders,
omdat verwatering van het aandelenbezit optreedt. Dat nadeel zal evenwel weer gemitigeerd
worden, doordat de vennootschap door uitgifte van de converteerbare geldlening minder rente
dan de mazktrente zal zijn verschuldigd. A1 met al bestaat er bij De Vries 8z De Vries begrip
voor de ingreep van de wetgever.48 Er is echter discussie mogelijk. Opvallend vind ik dat de
wetgever zijn stelling van de "fictieve kostenpost" niet doortrekt naar de warrants. Voor dit
soort leningen laat de wetgever naast de periodieke rente wel aftrek toe voor de waarde van de
warrant ten tijde van het aangaan van de lening (niet voor de latere waardeaangroei; artikel
lOb, derde lid, Wet Vpb 1969). Zowel converteerbaze obligaties, als warrants hebben het
kazakter van een call-optie en economisch zijn er eigenlijk geen verschillen. De wetgever laat
de vóór 2001 geldende, op een beleidspublicatie steunende regeling in stand.49 De regeling
steunt op rechtspraak van de Hoge Raad. Die regeling behoeft in elk geval na invoering van
de Wet IB 2001 heroverweging. Er is geen enkele reden meer om een warrantlening anders te
behandelen dan een converteerbaze obligatielening.
Alles overziend meen ik dat artikel lOb Wet Vpb 1969 een belemmering is en zo snel
mogelijk geschrapt moet worden. In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld om
in artikel 10, tweede lid, onderdeel j, Wet Vpb 1969 op te nemen dat niet in aftrek komen
uitreiking of toekenning van aandelen, alsmede ~echten om aandelen of winstbewijzen te
verwerven of van daarmee gelijk te stellen rechten. Het moet dan wel gaan om
vermogensrechten betrekking hebbend op het kapitaal van de emittent of een daarmee
verbonden lichaam. Het is de bedoeling dat het huidige artikel lOb Wet Vpb 1969 blijft
bestaan, maaz daarin wordt een bepaling opgenomen die gericht is tegen de aftrek van rente
en waazdemutaties bij langlopende renteloze of langlopende leningen met een lage rente.
Deze regeling is voor dit onderzoek niet relevant. Waaz het wel om gaat is dat converteerbare
obligaties en warrants voortaan onder de algemene aftrekbepaling van artikel 10, tweede lid,
onderdeel j, Wet Vpb 1969 zullen gaan vallen. Dit betekent een verslechtering, want warrants
a' Kamerstukken 11 1 999-2000, 26 728, nr. 27, blz. 16 en 17.
48 N.H. de Vries 8i R.J. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelastin~, Deventer: Gouda Quint
(losbl.), onderdeel 2.2.4.
a9 Kamerstukken II 1999-2000, 26 728, nr. 27, blz. 17.
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zullen ook niet meer aftrekbaaz worden. Mijn kritiek blijft dan ook overeind staan. In feite
zullen warrants en converteerbare obligaties even slecht behandeld gaan worden.
6.2.3.2
Positie schuldeiser
De schuldeiser die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen wordt belast voor de
periodieke rente en de waarde van het conversierecht c.q. de warrant volgens de
totaalwinstregels (voor de vraag of er uberhaupt sprake is van winst) en goed
koopmansgebruik (voor de jaarwinstbepaling). De winst bij de omzetting in aandelen
(conversiewinst) is voor een aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichaam belast,
indien de verkrijger van de aandelen geen deelneming heeft of verkrijgt. Indien de houder van
de converteerbaze obligatie al een deelneming heeft of verkrijgt, dan is een conversievoordeel
onbelast op grond van HR 20 mei 2005, BNB 2005~260~`; V-N 2005126.17. De Hoge Raad
heeft met dit arrest het Falconsarrest (HR 22 november 2002, BNB 2003134~`; vN
2002I59.17) doorgetrokken naar converteerbare obligaties. Ik teken wel aan dat het arrest uit
2005 betrekking had op de emittent van de converteerbaze obligaties, So maaz in
rechtsoverweging 3.4.2. is het uitgangspunt `optiehouder - aandeelhouder conversierechthouder' zo ruim geformuleerd, dat daaruit is af te leiden dat ook een
conversierechthouder een beroep kan doen op de deelnemingsvrij stelling. 5 i In HR 22 april
2005, BNB 2005I254~`; V-N 2005~22.17, werd al uitgemaakt dat het Falconsarrest ook geldt
als de opties betrekking hebben op nieuw te emitteren aandelen. Deze lijn kan mijns inziens
worden doorgetrokken naar de converteerbaze obligaties, in die zin dat het ook mag gaan om
nieuwe aandelen. Uit het arrest van mei 2005 bleek eveneens dat het de emittent van de
converteerbaze obligaties is toegelaten een keuzerecht te hebben in die zin dat de conversie is
af te wikkelen hetzij in aandelen, hetzij in een geldbedrag. Het zou mijns inziens anders zijn
geweest in het geval zo'n keuzerecht geen wezenlijke betekenis heeft, bijvoorbeeld als
duidelijk is dat het conversierecht in contanten zou worden afgewikkeld, want dan zou de
obligatiehouder nimmer aand eelhouder kunnen worden.
Nu de deelnemingsvrijstelling het conversievoordeel onbelast kan laten, rijst de vraag of het
azgument van (gebrek aan) samenhang (geen aftrek bij schuldenaar, wel belast bij schuldeiser)
niet aan kracht heeft ingeboet. De schuldeisers die nu nog voor het conversievoordeel belast
worden, zijn de IB-ondernemer (box I), particuliere aandeelhouder (box 3) en de BVINV die
geen deelneming heeft of verkrijgt bij de conversie. Ik beantwoord de vraag ontkennend, te
meer als men bedenkt dat converteerbare obligaties bij beursgenoteerde vennootschappen
worden genomen door particuliere aandeelhouders. Zoals eerder gemotiveerd aangegeven wil
ik toe naaz afschaffing van artikel lOb Wet Vpb 1969. Het wetsvoorstel voor de Wet Vpb
2007 is daartoe een goede gelegenheid.52
6.2.4

Achtergestelde lening

6.2.4.1
Inleiding
Een achtergestelde lening in civielrechtelijke zin (vreemd vermogen) kan voor het fiscale
recht eigen vermogen zijn. Bij eigen vermogen kan de schuldenaaz de rente niet in aftrek
nemen en de schuldeiser kan bij niet-betaling de aft~oeking van de lening niet als bedrijfslast
in aanmerking nemen. Bij vreemd vermogen is wel renteaftrek voor de schuldenaar mogelijk,
evenals aftrek voor de schuldeiser ter zake van het niet-betaalde deel van de lening en nietso

~ikel lOb Wet Vpb 1969 speelde overigens geen rol, want de zaak had betrekking op 1994.
5~ In dezelfde zin BNB-annotator R.J. de Vries onder BNB 2005I260.
5z In dezelfde
zin E.J.W. Heithuis, `Fundamentele herziening vennootschapsbelasting overbodig en onnodig
tijdrovend', WFR 2004~6604, blz. 1868.
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betaalde rente. Hierbij ga ik voorbij aan antimisbruikbepalingen rondom de aftrek van rente
voor de schuldenaar, zoals bijvoorbeeld artikel l0a Wet Vpb 1969.
Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad53 is een geldverstrekking die de civielrechtelijke
verschijningsvorm heeft van een lening, ook fiscaal een lening, tenzij:
a.
partijen in wezen bedoeld hebben eigen vermogen te verstrekken (schijnlening);
b.
er sprake is van een `bodemlozeputlening;sa
c.
cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan (deelnemerschapslening):
1.
er is sprake van een (vrijwel geheel)55 winstafhankelijke vergoeding; en
2.
er is sprake van een achterstelling bij alle concurrente schuldeisers; en
3.
de schuld heeft geen vaste looptijd, maar is slechts opeisbaar bij faillissement,
surseance van betaling of liquidatie.
Met ingang van 2002 is er een wettelijke regeling gekomen voor een hybride geldlening in de
Wet Vpb 1969.56 Het gaat dan de facto om een aftrekverbod van vergoedingen voor de
schuldenaar. Men kan formeel niet zeggen dat de regeling van de hybride geldlening een
codificatie van de deelnemerschapslening (dus de lening genoemd onder c.) is, maar praktisch
gesproken is de jurisprudentie van de Hoge Raad van tafe1.57 De jurisprudentie inzake
schijnlening en bodemlozeputlening is nog steeds actueel, omdat die niet vallen onder de
wettelijke regeling voor hybride geld leningen. In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt
voorgesteld de nadere specifieke wettelijke invulling van het begrip hybride leningen te laten
vervallen. Indien dit voorstel wordt aangenomen, dan zal men terugvallen op de jurisprudentie
van de Hoge Raad. Overigens blijft artikel 10, eerste lid, onderdeel d, eerste volzin, Wet Vpb
1969 wel bestaan. Met Pancham 8t Brandsma vraag ik mij af wat het nut van dit
artikelonderdeel blijft, nu de jurisprudentie van de Hoge Raad beslissend zal zijn.sg In elk
geval zal de praktijk worden dat wanneer is voldaan aan een van de zojuist opgesomde
voorwaarden genoemd bij de jurisprudentie van de Hoge Raad, fiscaalrechtelijk sprake is van
een kapitaalverstrekking (eigen vermogen). De rente is dan niet belast voor Vpb-schuldeisers
met een deelneming in de schuldenaar en de rente is bij de schuldenaar niet aftrekbaar.
Bij een akkoord is het relevant te weten of de lening wordt getroffen door een aftrekverbod
van rente. Het aftrekken van rerrte leidt tot een lagere winst. Aan de andere kant kan de
schuldeiser met een deelneming in de schuldenaar dan de rente onbelast incasseren, waardoor
de rente lager kan worden gesteld, want de schuldeiser houdt immers netto meer over. Hierna
worden eerst de omstandigheden waaronder sprake is van een hybride lening besproken (~

s3

HR 27 januari 1988, BNB 19881217a`; V-N 1988, blz. 232, pt. 10; HR 11 maart 1998, BNB 1998I208'; V-N
1998~15.26; HR 17 februari 1999, BNB 1999~176'; V-N 1999I13.23; en HR 25 november 2005, BNB 2006~83';
V-N 2005~58.19.
sa Het
gaat dan om een lening waarvan op het moment van de geldverstrekking al duidelijk is dat deze niet of
niet volledig zal kunnen worden terugbetaald.
ss In HR 25 november 2005, BNB 2006183'; V-N 2005I58.19, was sprake van een vast deel van lo~o per jaar en
een variabel deel in de vorm van een percentage van de winst. Daarmee was voldaan aan de voorwaarde voor
een deelnemerschapslening.
sb
Er is geen pendant in de Wet IB 2001 opgenomen. Men zou evenwel kunnen verdedigen dat de geldlening als
bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, derde tot en met zesde lid, Wet IB 2001 de hybride lening voor de
inkomstenbelasting betreft.
s~ Zie ook J.A.G. van der Geld, Noofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, blz. 71; en M.H.G.M.
van der Linden 8c H.L. Hu, `De deelhebberschapslening heeft de broedermoord van art. 10-1-d Wet Vpb 1969
overleefd', WFR 2004I6588, blz. 1163.
58 S.R. Pancham ác R.P.C.W.M. Brandsma, `Krijgt u de renteafrrek nog voor elkaar geboxed?', WFR 200616678,
blz. 779.
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6.2.4.1). Vervolgens wordt nader ingegaan op de positie van de schuldenaar (~ 6.2.4.2) en
schuldeiser (~ 6.2.4.3).
6.2.4.2
Hybride lening
De hybride lening is per 1 januari 2002 geregeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Wet
Vpb 1969. 59 De jurisprudentie omtrent schijnlening en bodemlozeputlening 60 blijft haar
geldigheid behouden. Per 1 januari 2003 is de wettekst op het punt van de looptijd van de
lening in de onderdelen a en b aangepast, hetgeen gepaard is gegaan met ingewikkeld
overgangsrecht.ó1 Indien de voorwaarden worden gewijzigd of de aflossingsdatum wordt
aangepast, dan wordt op basis van het regime zoals dat per 2003 geldt, beoordeeld of er
sprake is van een hybride lening, ongeacht hoe oud de lening is. 62 Aangezien bij de
onderhavige variant van een akkoord wordt aangenomen dat de voorwaarden van een normale
lening worden gewijzigd, heeft men altijd te toetsen of er sprake is van een hybride lening.
Op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 zijn van de winst niet
aftrekbaar vergoedingen op een geldlening, alsmede waardemutaties van de lening, indien een
lening is aangegaan die feitelijk functioneert als eigen vermogen van de belastingplichtige.
Hiervan is sprake indien zich met betrekking tot de geldlening - rechtens, dan wel feitelijk een omstandigheid voordcet als bedoeld in artikel 10, tweede lid, Wet Vpb 1969. Het gaat er
dan om dat:
a.
de hoogte van de vergceding op de geldlening volledig afhankelijk is gesteld van de
winst of van de uitdeling van winst van de belastingplichtige of van een met de
belastingplichtige verbonden lichaam.63 De lening heeft geen vaste aflossingsdatum of
een aflossingsdatum die meer dan tien jaar is gelegen na het tijdstip van het aangaan
van de lening;
b.
de hoogte van de vergceding op de lening gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van de
winst of van de uitdeling van winst van de belastingplichtige of van een met de
belastingplichtige verbonden lichaam. Het niet van de winst athankelijke gedeelte van
de vergoeding bedraagt op het moment dat de vergoeding wordt overeengekomen
minder dan de helft van de marktrenteó4 die geldt voor leningen met eenzelfde looptijd
maar waarvan de vergoeding niet winstafhankelijk is. De lening heeft geen vaste
aflossingsdatum of een aflossingsdatum die meer dan tien jaar gelegen is na het
tijdstip van het aangaan van de geldlening;
c.
de hoogte van de vergoeding niet afhankelijk is gesteld van de winst of van de
uitdeling van winst van de belastingplichtige of van een met de belastingplichtige
verbonden lichaam, maar de verschuldigdheid van de vergoeding wel daarvan
afhankelijk gesteld is. De lening is achtergesteldó5 en heeft geen vaste aflossingsdatum
59 Wet van 14 december 2001,
Stb. 2001, 641.
bo Zie
Hoge Raad 27 januari 1988, BNB 19881217.
61 Zie Artikel XIV, alsmede XVII, elfde en twaalfde lid, Wet van 1 I december 2002, Stb. 2002, 613. Voor een
schematisch overzicht van het overgangsrecht zie R.P.C.W.M. Brandsma 8i J. Gooijer, `Het Veegwetinstituut
heeft een nieuwe bezem nodig: hybride leningen in de vennootschapsbelasting', WFR 2002I6505, blz. 1665.
bZ
Artikel XIV, alsmede XVII, elfde en twaalfde lid, Wet van 11 december 2002, Stb. 2002, 613.
63
Het gaat dan om een verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, Wet Vpb 1969. Zie nader ~
6.2.2.2.1.
6a In antwoord op
vragen van leden van de fracties van de VVD en het CDA heeft de Staatssecretaris aangegeven
dat onder marktrente wordt verstaan een vaste rente welke in het economische verkeer door onafhankelijke
partijen zou zijn overeengekomen voor een lening met dezelfde looptijd, waarbij de schuldenaar dezelfde
~egoedheid heeft als de belastingplichtige (Kamerstukken ~12001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 28).
5 Onder achtergesteld moet worden verstaan achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van een of ineer
niet-bevoorrechte schuldeisers. Zie Kamerstukken l1 2001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 30. S.F.M. Niekel, H. de
Cí~nst 8c A.C. van der Linde, `Hybride leningen: kanttekeningen bij het nieuwe art. 10, eerste lid, onderdeel d,
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of een aflossingsdatum die meer dan vijftig jaar gelegen is na het tijdstip van het
aangaan van de geldlening.
Artikel 10, derde lid, Wet Vpb 1969 bepaalt dat op het moment dat er een wijziging wordt
overeengekomen in de vergoeding van een geldlening, beoordeeld wordt of gedurende de
resterende looptijd een beperking in de aftrekbaarheid van de vergoeding van toepassing is. Er
is geen terugwerkende kracht. Bij een verschuiving van de aflossingsdatum naar een later
tijdstip wordt de geldlening geacht vanaf het tijdstip van totstandkoming van de geldlening de
nieuwe aflossingsdatum te hebben gehad. Hier is wel terugwerkende kracht. Dit moet een
aandachtspunt zijn, indien men bij een akkoord opteert voor een latere aflossingsdatum. Met
het opschuiven van de aflossingsdatum komt er immers een nieuw toetsmoment. Indien
daardoor een hybride lening ontstaat, is de in de voorgaande jaren in aftrek gebrachte rente
alsnog niet aftrekbaar.óó De inspecteur kan over de voorgaande boekjazen navorderen, in
beginsel onder toepassing van de navorderingstermijn van vijf jaaz, 67 voorzover de
mogelijkheden daartoe nog openstaan.óS Dit betekent voor de insolventiepraktijk dat men zich
hiervan goed rekenschap moet geven, omdat een verkeerde keuze kan leiden tot aanzienlijke
belastingheffing.ó9 Ik wil overigens niet zeggen dat de wet hier als een "boobytrap" werkt
voor belastingplichtigen, omdat de wettekst op dit punt duidelijk is.
Artikel 10, vie rde lid, Wet Vpb 1969 bepaalt dat ingeval een geldlening is verkregen van een
lichaam ~o waazaan de schuldenaar is gelieerd, ~ 1 er wordt geacht sprake te zijn van een
winstathankelijke vergceding, 72 indien rechtens dan wel feitelijk geen vergoeding op de
geldlening is overeengekomen of een vergoeding is overeengekomen die in belangrijke mate
afwijkt van de vergoeding die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zou
zijn overeengekomen. 73 Met deze maatregel is overigens geen limitatieve opsomming in de
vennootschapsbelasting opgenomen. Naast deze maatregel houdt de fiscus de mogelijkheid
om in gelieerde verhoudingen het karakter van een lening of de hoogte van een
rentevergoeding te corrigeren, indien anders is gehandeld, dan zou worden gedaan tussen

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en andere daarmee verband houdende wijzigingen en onderwerpen',
FED 2002, afl. 2902, blz. 470, achten dit restrictief omdat een vennootschap honderden schuldeisers kan hebben.
Het gaat hun veel te ver dat achterstelling bij één van deze schuldeisers al voldoende is.
66
Indien de rente betrekking heeft op een reeds afgelost gedeelte, dan blijft de aftrek in stand, aldus de
Staatssecretaris (Kamerstukken 12001-2002, nr. 123b, blz. 999).
67 Artikel 16 AWR.
68 Kamerstukken II2001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 31. Zie nader over de mogelijkheden van navordering R.W.J.
van der Struijk, `Hybride lening en geruisloze omzetting; navordering mogelijk', Tfb 2003~1, blz. 12-13.
69 Er kunnen natuurlijk wel compensabele verliezen zijn, waarmee de winst als gevolg van het terugnemen van
de renteaftrek kan worden verrekend, maar het is zaak deze verliezen zoveel mogelijk in stand te houden.
~o Het vierde lid is dus niet van toepassing, wanneer de lening is verstrekt door een gelieerde natuurlijke persoon.
De Staatssecretaris gaf aan hierin geen bezwaaz te zien, nu de bepalingen inzake medegerechtigdheid tot het
vermogen van een onderneming (artikel 3.3 Wet IB 2001) en de terbeschikkingstellingsbepalingen (artikelen
3.91 en 3.92 Wet IB 2001) toereikend zijn. Zie Kamerstukken I12001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 29.
71 In de zin van artikel 8b Wet Vpb 1969. Dit artikel is een codificatie van het at-arm's-lengthbeginsel. De winst
kan worden gecorrigeerd indien een lichaam, onmiddellijk of middellijk, deelneemt aan de leiding van of het
toezicht op, dan wel in het kapitaal van een ander lichaam.
~Z Het blijkt niet uit de wettekst, maar bij de Nota naar aanleiding van het verslag is door de Staatssecretaris
gemeld dat toetsing van de vergoeding slechts gebeurt aan het begin van de looptijd van de lening, mits er geen
wijziging van de vergoeding gedurende de looptijd van de lening plaatsvindt. Is dit wel het geval, dan wordt ten
tijde van de wijziging de vergoeding opnieuw getoetst. Zie Kamerstukken JI 2001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 29.
73 Dit artikellid kan de basis zijn voor dubbele heffing. Dit gebeurt indien geen rente in ~rek kan worden
gebracht bij een in Nederland gevestigde schuldenaar, terwijl bij de in het buitenland gevestigde schuldeiser op
grond van het at-arm's-lengthbeginsel wel een vergoeding in de heffing wordt betrokken. De Staatssecretaris
heeft de toezegging gedaan dat zulks aanleiding kan geven tot overleg tussen verdragspartijen.
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onafhankelijke partijen. Dit vloeit immers rechtstreeks voort uit de totaalwinstgedachte, welke
aan de toepassing van artikel 10 vooraf gaat. 74 Men dient wel aandacht te schenken aan
rekeningcourantverhoudingen binnen een concern. Daarop wordt meestel geen rente vergoed,
hetgeen op basis van het vierde lid leidt tot de fictie van een winstafhankelijke vergceding.
Voorts wordt veelal geen aflossingsdatum overeengekomen, hetgeen kan leiden tot aanname
van een hybride lening. Het uiteindelijke gevolg kan dan ájn dat de at-arm's-lenghtrente bij
de geldgever belast is, terwijl die vergoeding bij de geldnemer niet aftrekbaar is.
Er is een vraag gerezen over de verhouding tussen een hybride lening en een converteerbare
geldlening, welke aan bod kwam in ~ 6.2.3. Een converteerbare geldlening bevat immers net
als de hybride geldlening~s een winstafhankelijke vergoeding. Indien het in een concreet geval
zou gaan om een hybride lening, dan is de rente of enige andere vergoeding of waardemutatie
van de lening niet aftrekbaar. In de economische literatuur wordt een converteerbare lening
gezien als een bekend voorbeeld van een hybride lening. 76 De Staatssecretaris heeft
aangegeven dat het bij hem geen bezwaar ontmoet dat het conversierecht niet als
winstafhankelijke component van de vergoeding wordt beschouwd. Dit betekent dat een
lening die naast een vaste rente en een conversierecht geen winstafhankelijk element bevat,
niet valt onder de aflrekbeperking van een hybride lening. ~~
6.2.4.3
Positie schuldenaar
De omzetting van een fiscaal erkende geldlening in een hybride geldlening is voor de
schuldenaar fiscaal niet relevant, in die zin dat winst of verlies moet worden genomen.~g
Hetzelfde geldt indien wordt omgezet in een deelnemerschapslening. De situatie die na de
omzetting ontstaat is fiscaal wel relevant. De vergoedingen op de hybrid e lening, alsmede
waardemutaties van de lening komen niet in aftrek op de winst, aldus artikel 10, eerste lid,
onderdeel d, Wet Vpb 1969. Bij de vergoeding zal het veelal gaan om rente. Deze rente wordt
dan behandeld alsof er sprake is van dividend. Een ve rgoeding op een deelnemerschapslening
wordt ook gezien als dividend. Op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969
is dividend niet aftrekbaar, hetgeen de facto betekent dat de rente op de hybride lening niet
aftrekbaar is.
6.2.4.4
Positie schuldeiser
Ten aanzien van de fiscale positie van een schuldeiser die onderworpen is aan de
vennootschapsbelasting, dient men een onderscheid te maken tussen (1) een schuldeiser
zonder een deelneming in de schuldenaar en (2) een schuldeiser (of een met hem verbonden
lichaam) met deelneming in de schuldenaar. Opgemerkt zij dat een hybride lening onder een
deelneming wordt meegesleept, 79 maar met een hybride lening alleen kwalificeert men zich
niet voor de deelnemingsvrijstelling.
Ad 1. De fiscale positie van een schuldeiser zonder deelneming in de schuldenaar is relatief
eenvoudig te beschrijven. De omzetting van een fiscaal erkende vordering in een hybride
geldlening leidt fiscaal niet tot winst of verlies. De vergcedingen op de hybride lening,
74 Kamerstukken 11 200 1-2002, 28 034, A, blz. 18-19, herhaald in Kamerstukken 11 2001-2002, 28 034, nr. 3, blz.
23. Zie voor een voorbeeld Kamerstukken 11 2001-2002, 28 034, nr. 5, blz. 28 en 30.
75 Tenminste voorzover het gaat om een hybride lening type a of b(verwijzend naar artikel 10, tweede lid,
onderdeel a en b, Wet Vpb 1969).
76 Zie P.J.W. Duffhues, `Bedrijfseconomische aspecten van hybride vermogensvormen', TFO 2002~59, blz. 17.
~~ Brief staatssecretaris van Financiën van 11 juli 2002, nr. WBD 2001-665, vraag 5, V-N 2002138.24.
'g Artikel 12, derde lid, Wet Vpb (dat heeft gegolden tot 9 december 2005) bepaalde dat de schuldenaar winst
moest nemen.
~9 Artikel 13, derde lid, Wet Vpb 1969.
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alsmede de waardemutaties bevinden zich in de belaste sfeer van de schuldeiser. Zo wordt de
rente belast bij de schuldeiser. In wezen ontstaat er zo dubbele heffing. Eneizijds is rente niet
aftrekbaar bij de schuldenaar, anderzijds is rente belast bij de schuldeiser. Bouwman stelt
mijns inziens terecht dat dit gevolg niet is te rechtvaardigen en wil alle voordelen in positieve
en negatieve zin vrijstellen voor de schuldeiser, ongeacht of deze een deelneming in de
schuldenaar heeft.80 Met name voor de insolventiepraktijk is dit geen onbelangrijk argument.
De meeste schuldeisers zullen namelijk geen deelneming in de schuldenaaz hebben. Bij het
midderr en kleinbedrijf zullen de aandelen in handen zijn van enkele aandeelhouders en bij
grote bedrijven zoals beursvennootschappen is het aandelenbezit zo verspreid, dat er niet snel
sprake zal zijn van een (ge lijkgestelde) deelneming. g~ Dubbele heffing is dan al gauw aan de
orde. Hier is dan ook sprake van een belemmering.
Ad 2. De fiscale positie van een schuldeiser met een deelneming in de schuldenaar vertoont
meer reliëf. Hieronder valt ook de situatie waarin niet de schuldeiser, maar een met hem
verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft. Indien de fiscaal erkende
vordering is afgewaazdeerd, voordat die bij een akkoord wordt omgezet in een hybride
geldlening, dan moet tot de winst van de schuldeiser een bedrag gelijk aan de afwaardering
worden gerekend (artikel 13ba, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969). Artikel 13ba Wet
Vpb 1969 komt in ~ 6.2.5.3 uitgebreid aan de orde. De winst kan worden gedoteerd aan een
opwaarderingsreserve.
Naarmate
de
deelneming
in
waarde
stijgt,
valt
de
opwaarderingsreserve vrij ten gunste van de winst (artikel 13ba, vijfde lid, Wet Vpb 1969).
De voordelen uit de hybride lening vallen onder de deelnemingsvrijstelling, maar alleen
indien deze worden `meegesleept' met een echte of oneigenlijke deelneming82 (artikel 13,
derde lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969).83 De uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling ex
artikel 13bb Wet Vpb voor het dividend (in dat geval zou het dividend belast zijn) geldt niet
omdat reeds een bedrag vanwege de omzetting in de hybride geldlening tot de winst is
gerekend (artikel 13bb, eerste lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969). Dit betekent dus dat een
vergoeding voor de schuldeiser onbelast is tot het bedrag van de afwaardering. Bij liquidatie
van de deelneming kan een liquidatieverlies ex artikel 13d Wet Vpb 1969 voor d" hybride
lening worden genomen. De positie van de schuldeiser die zelf geen deelneming heeft, maar
wel een met hem verbonden lichaam met een deelneming, is anders. De voordelen uit de
hybride geldlening zijn dan wel belast voor deze schuldeiser en er ontstaat dus dubbele
heffing. De liquidatieverliesregeling kan voor hem geen toepassing vinden om de simpele
reden dat hij geen deelneming heeft. Wel is het zo dat het verbonden lichaam een
liquidatieverlies kan nemen. Het opgeofferd bedrag voor het verbonden lichaam wordt
verhoogd met het bedrag dat ingevolge artikel 13bb Wet Vpb 1969 tot de winst is gerekend
(artikel 13d, tweede lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969).

go J.N. Bouwman, Geldvorderingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8c
Financiële Uitgevers 2002, blz. 79-80.
S~ Nog los van het feit dat er dan vele particuliere aandeelhouders zullen zijn, die sowieso geen deelneming in
een BV~NV kunnen hebben.
82 Of daarvan sprake is wordt permanent getoetst. Zie Kamerstukken l12001-2002, 28 034, A, blz. 19-20.
83 Uitgezonderd zijn ingevolge artikel 13, derde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969 de situaties als bedoeld in het
hiervoor besproken artikel 10, vierde lid, Wet Vpb 1969 (gelieerdheid tussen schuldenaar en schuldeiser). Voor
hybride leningen aan buitenlandse schuldenaren geldt nog een extra criterium voor toepassing van de
deelnemingsvrijstelling. In het kort komt het erop neer dat de schuldeiser aannemelijk moet maken dat de rente
c.q. vergoeding bij de schuldenaar in het buitenland niet aftrekbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat er aftrek in
het buitenland plaatsvindt zonder een compenserende heffing in Nederland.
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6.2.4.5
Achtergestelde lening op zich geen belemmering
De regelgeving rondom de hybride geldlening en de jurisprudentie rondom de
deelnemerschapslening zie ik op zich niet als een belemmering voor de insolventiepraktijk.
Ondanks het spanningsveld tussen schuldeisers en schuldenaar bij een insolventie zal enige
sturing in de voorwaazden wel mogelijk zijn, waardoor men de mogelijkheid heeft juist wel of
niet de lening te laten vallen onder het toe~assingsbereik van de fiscale regeling van hybride
geldleningen of, voor specifieke gevallen, 4 de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake de
deelnemerschapslening. Indien men ervoor zorgt dat de (laatste) aflossing niet later
plaatsvindt dan tien jaar na het aangaan van de lening, dan komt men nimmer toe aan het
aftrekverbod voor de schuldenaaz. Het is denkbaaz dat dit niet lukt bij grote bedragen, maar in
zijn algemeenheid mag het toch geen probleem zijn.
6.2.5

Omzetting in aandelen

6.2.5.1
Inleiding
Bij een akkoord kunnen de geldvorderingen worden omgezet in aandelen. Het gaat dan om
een overeenkomst tussen de schuldenaaz en schuldeiser om de geldvordering om te zetten in
aandelen. Eerst wordt ingegaan op de historie rond de omzetting in aandelen (~ 6.2.5.2) en op
artikel 13ba Wet Vpb 1969 (~ 6.2.5.3). Dit artikel speelt een belangrijke rol bij de omzetting
in aandelen en hierbij zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Vervolgens worden de
posities van de schuldenaar (~ 6.2.5.4) en schuldeiser (~ 6.2.5.5) beschouwd.
6.2.5.2
Historie
Een belastingbesparende constructie bestond eruit om een afgewaazdeerde vordering om te
zetten in aandelen. De schuldeiser had fiscaal verlies genomen en wanneer de schuldenaar
zich financieel herstelde, dan stegen de aandelen in waarde. Hoewel de vordering formeel niet
meer bestond, werd materieel de schuld terugbetaald door de waardestijging van de aandelen,
die bij gebreke aan nadere regels onder de deelnemingsvrijstelling viel. Bij de conversie in
aandelen hoefde noch de schuldeiser, noch de schuldenaar enige winst te nemen, aldus de
Hoge Raad.85 De wetgever heeft in april 199086 artikel 13b Wet Vpb 1969 ingevoerd om aan
deze praktijk een einde te maken. Dit werd geëffectueerd door te bepalen dat bij omzetting in
aandelen winst moest worden genomen door de schuldeiser. Daar kleefden echter duidelijk
bezwaren aan. De twee belangrijkste bezwazen wazen: 1) dat er bij conversie winst moest
worden genomen op een moment dat nog niet zeker was of de vordering nog volwaardig zou
worden; en 2) dat, wanneer de schuldeiser aanvankelijk geen deelneming had, maaz na
omzetting wel, artikel 13b Wet Vpb 1969 alsdan niet van toepassing was.g~
Het duurde tot 2001 voordat de wetgever met een nieuwe aanpak kwam, rraar de `oplossing'
in de vorm van artikel 12 Wet Vpb 1969 leidde tot een ander (nog groter) probleem. Indien
een vordering werd omgezet in aandelen, dan moest de schuldenaar een winst nemen ter
grootte van het verschil van de boekwaarde van de schuld (welke bijna altijd de nominale
84 Niet vallend onder de wettelijke regeling, maar wel onder de jurisprudentie.
o' Hoge Raad 25 juni 1969, BNB 1969~202~, voor de schuldenaar (door uitgifte van aandelen werd een schuld
die voor de nominale waarde op de áalans stond betaald, dat de werkelijke waarde van de schuld voor de
schuldeiser lager dan de nominale waarde was, was niet relevant) en Hoge Raad 26 april 1978, BNB 1978I140,
voor de schuldeiser (de schuldeiser had de vordering afgewaardeerd en als op het moment dat de vordering werd
gestort op de aandelen de werkelijke waarde van die vordering gelijk was aan de boekwaarde van de vordering,
dan hoefde geen winst te worden genomen).
86 Wet van 25 april 1990, Stb. 1990, 173.
g' Zie voor andere bezwaren J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer; FED 2002,
blz. 162-164.
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waarde van de schuld zal zijn) en de waarde in het economische verkeer van de vordering
(welke bijna altijd aanzienlijk lager zal zijn dan de nominale waarde van de vordering). Indien
voldoende fiscaal compensabele verliezen aanwezig waren waarmee de winst verrekend kon
worden, dan ging de omzetting zonder belastingheffing gepaard. Een vennootschap kan
verliezen lijden. Dat hoeft echter niet altijd een fiscaal verlies te zijn. Zo zijn
afwaarderingsverliezen op deelnemingen wel commerciële verliezen, maar geen fiscale
verliezen. Hier komt het onderscheid tussen commerciële en fiscale winsten en verliezen tot
uitdrukking. Juist dit onderscheid speelde een rol bij gevallen als UPC en Versatel. In de kern
kwam het bij deze gevallen erop neer dat een holdingmaatschappij schulden had en haar
deelnemingen vanwege tegenvallende resultaten afwaardeerde. De lagere boekwaarde van de
deelnemingen was geen fiscaal verlies vanwege de deelnemingsvrijstelling. De schulden
werden omgezet in aandelen, maar bij de uitgifte was er een relatie tussen de totale nominale
waarde van de aandelen en de commerciële verliezen. De commerciële verliezen waren hoger
dan de fiscale verliezen, waardoor de winst als gevolg van de omzetting meer beliep dan de
a.anwezige fiscale verliezen. Op grond van artikel 12 Wet Vpb 1969 moest dan winst worden
genomen, de facto tot het bedrag dat niet kon worden gecompenseerd met fiscale verliezen.
6.2.5.3
Regeling afgewaardeerde vorderingen
Per 9 december 2005 is een nieuwe regeling voor omzetting van afgewaardeerde vorderingen
in aandelengg opgenomen in artikel 13ba Wet Vpb 1969.89 Het voordeel dat ontstaat door de
sfeerovergang van vreemd naar eigen vermogen wordt vanaf 9 december 2005 weer net als
vóór het jaar 2001 bij de schuldeiser gecorrigeerd.90 Artikel 13ba Wet Vpb 1969 kan volgens
het eerste lid alleen van toepassing zijn, indien de belastingplichtige (de schuldeiser) een
schuldvordering heeft op een schuldenaar waarin die belastingplichtige of een met hem
verbonden lichaam een deelneming heeft91 en die schuldvordering is afgewaardeerd ten laste
van de in Nederland belastbare winst van óf (1) die belastingplicht ige óf (2) een met hem
verbonden lichaam óf (3) het resultaat uit werkzaamheden van een met hem verbonden
natuurlijk persoon.92 Indien een vordering niet is afgewaardeerd voordat ze wordt omgezet in
aandelen, dan vindt artikel 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing. Dit is ook logisch, omdat er
dan geen verlies door de schuldeiser is, dat door omzetting in aandelen definitief zou kunnen
worden gemaakt. Artikel 13ba Wet Vpb 1969 vindt ingevolge het elfde lid overeenkomstige
toepassing, indien de belastingplichtige vóór de omzetting geen deelneming, maar ná de
omzetting wel een deelneming in de schuldenaar heeft. Hierbij dient men wel te bedenken dat
een verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar kan hebben. Ook indien na de
omzetting de belastingplichtige ~en deelneming in de schuldenaar heeft, dan moet door hem
een opwaarderingsreserve gevormd worden. Eventuele opbrengsten uit de aandelen
(voordelen) voor de belastingplichtige zullen echter niet onder de deelnemingsvrijstelling
vallen. Om dubbeltelling te voorkomen is in artikel 13ba, zevende lid, Wet Vpb 1969, bepaald
dat in dat geval de opwaarderingsreserve onbelast kan vrijvallen tot het bedrag van die
voordelen. Men ziet hier dat artikel 13ba Wet Vpb op concernniveau moet worden bezien.
Het gaat erom dat de wetgever wil voorkomen dat een verlies ontstaan door afwaardering

S8 Het geldt tevens voor winstbewijzen, lidmaatschapsrechten of bewijzen van deelgerechtigdheid.
ay De twee andere in het tweede lid genoemde omstandigheden (functioneren als eigen vermogen, alsmede het
~rijsgeven van de afgewaardeerde vordering) blijven hier buiten beschouwing.
o Artikel 12 Wet Vpb 1969 is dan ook met ingang van 9 december 2005 vervallen.
91 Het gaat ook om middellijke belangen via een tussenhoudstermaatschappij, aldus het twaalfde lid.
9Z In het dertiende lid zijn gevallen opgenomen waarin er niet echt sprake is van omzetting in aandelen, maar wel
van een omstandigheid die daarmee grote gelijkenis vertoont. Ook dan wordt de methodiek van artikel 13ba
toegepast (winstneming met opneming van die winst in een opwaarderingsreserve). Aangezien deze paragraaf
enkel ziet op omzetting in aandelen, blijft het dertiende lid buiten beschouwing.
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defmitief wordt gemaakt in een situatie waarin de schuldeiser of een met hem verbonden
lichaam of natuurlijk persoon nog voordeel kan trekken.
Indien een afgewaardeerde vordering in aandelen wordt omgezet, dan moet de
belastingplichtige een winst nemen ter grootte van de afwaardering. Er kan uitstel van heffing
worden bereikt door het vormen van een opwaarderingsreserve (artikel 13ba, eerste lid, Wet
Vpb 1969). Deze reserve wordt pas belast naarmate de deelneming na de omzetting in waarde
stijgt (artikel 13ba, vijfde lid, Wet Vpb 1969). Op de opwaarderingsreserve rust een
voorwaardelijke vennootschapsbelastingclaim. Wanneer dus een schuldeiser een vordering
van 90.000 ten laste van zijn Nederlandse winst heeft afgewaardeerd tot 30.000, dan moet die
schuldeiser bij omzetting in aandelen een winst nemen van 60.000. Tegelijkertijd heeft die
schuldeiser de optie 60.000 ten laste van de winst aan de opwaarderingsreserve te doteren. Per
saldo is er op dat moment dan geen winst waarover vennootschapsbelasting wordt geheven.
Bij een latere waardestijging van de deelneming tot 40.000 moet 10.000 winst worden
genomen, omdat de opwaarderingsreserve vermindert met 10.000. Boekhoudkundig wordt het
als volgt verwerkt:
Afwaarderin~?
VBzW-rekening
Aan Vordering
Omzetting in aandelen
Vordering
Aan WBzV-rekening
WBzV-rekening
Aan Opwaarderingsreserve
Deelneming
Aan Vordering
Niet aftrekbaar deelnemingsverlies
Aan Deelneming93

60.000
60.000

60.000
60.000
60.000
60.000
90.000
90.000
60.000
60.000

Waardestijging deelneming
Opwaarderingsreserve
10.000
Aan WBzV-rekening
Deelneming
10.000
Aan vrijgestelde deelnemingsvoordelen

10.000
10.000

Er wordt aangesloten bij de actuele waarde in het economische verkeer. De waardemutaties
die het gevolg zijn van vervreemdingen aan of verkrijgingen van een niet-verbonden
lichaaminatuurlijk persoon moeten buiten beschouwing blijven (artikel 13ba, zesde lid, Wet
Vpb 1969). Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding aan een niet met de belastingplichtige
verbonden lichaam of een niet met hem verbonden natuurlijk persoon wordt de actuele
waarde vermeerderd met de opbrengst van het vervreemde gedeelte. Bij uitbreiding van de
deelneming doordat aandelen worden verkregen van de schuldenaar zelf of van een niet met
de belastingplichtige verbonden lichaam of een niet met hem verbonden natuurlijk persoon,
wordt de actuele waarde verminderd met het voor de uitbreiding opgeofferde bedrag. Op deze

93 De waarde van
de deelneming is maar 30.000. Ik heb bewust meerdere journaalposten gemaakt om een en
ander duidelijk te laten zien.
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manier worden waardemutaties van de deelneming die los staan
9a
waardeontwikkeling' van de schuldenaar buiten beschouwing gelaten.

van de

`eigen

De opwaarderingsreserve valt onbelast vrij bij vervreemding van de deelneming buiten het
concern, althans vervreemding van een zodanig gedeelte dat noch de belastingschuldige, noch
een met hem verbonden lichaam nog een deelneming in de schuldenaar heeft (artikel 13ba,
achtste lid, Wet Vpb 1969). Deze bepaling komt mij logisch voor, omdat dan een toekomstige
waardestijging van de aandelen in de schuldenaar niet meer toekomt aan het concern, waarvan
een maatschappij bij afwaardering van de vordering verlies heeft genomen. Op deze
hoofdregel van onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve bij vervreemding buiten
concern gelden wel uitzonderingen om misbruik tegen te gaan.
Antimisbruikbepalingen
Het restant van de opwaarderingsreserve valt belast vrij, indien men in overwegende mate
gericht is op het realiseren van een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Dit wordt
vermoed het geval te zijn indien de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam
binnen drie jaar opnieuw een deelneming in de schuldenaar verkrijgt (artikel 13ba, negende
lid, Wet Vpb 1969). Ik heb geen moeite met deze antimisbruikbepaling, welke trouwens veel
overeenkomsten vertoont met de antimisbruikbepalingen bij de bedrijfsfusie, 95 juridische
splitsing9ó en juridische fusie,97 waarin eveneens een weerlegbaar vermoeden is neergelegd. In
het tiende lid zijn drie situaties opgenomen waarin een belaste vrijval van de
opwaarderingsreserve niet langer mogelijk zou zijn, terwijl de resultaten van de deelneming
nog wel aan de belastingplichtige of een met haar verbonden lichaam~natuurlijk persoon
toekomen. De winst ontstaat onmiddellijk voorafgaande aan de situatie. Er is dus geen sprake
van terugwerkende kracht. Het gaat om de situaties dat (a) de onderneming of een gedeelte
van de onderneming van de schuldenaar wordt vervreemd aan de belastingplichtige of aan een
met hem verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon, (b) de deelneming of een
gedeelte van de deelneming wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige verbonden
natuurlijk persoon en (c) de schuldenaar als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een
fiscale eenheid Vpb met de (voormalige) schuldeiser.98 In deze drie situaties vindt ineens
afrekening over de opwaarderingsreserve plaats. Hier ziet men dat de wetgever wil
voorkomen dat een latere resultaatverbetering van de onderneming alsnog onbelast toekomt
aan het concern. In situatie a wordt de band tussen de resultaten van de onderneming en de
waardestijging van de aandelen verbroken, maar de resultaten komen in deze situatie wel toe
aan het concern. In situatie b wordt alleen een verbonden natuurlijk persoon genoemd, omdat
dan geen sprake kan zijn van een deelneming. Enkel lichamen kunnen volgens artikel 13 Wet
Vpb 1969 een deelneming hebben. Hierbij teken ik voorts aan dat dit artikellid een
evenredigheidsbenadering kent bij vervreemding van de deelneming. Bij een gedeeltelijke
vervreemding, valt ook maar een evenredig gedeelte van de opwaarderingsreserve belast vrij.
In situatie c is binnen een fiscale eenheid Vpb de deelneming niet meer zichtbaar en zou een
latere waardestijging van de aandelen onbelast blijven.

94 Zie voor een cijfervoorbeeld Kamerstukken 112003-2004, 29 686, nr. 3, blz. 14.
9s
Artikel 14, vierde lid, Wet Vpb 1969.
96
Artikel 14a, zesde lid, Wet Vpb 1969.
97 Artikel 14b, vijfde lid, Wet Vpb 1969.
98 Zie hierover nader J.L. van de Streek, `Samenloop van de fiscale eenheid
opwaarderingsreserve in de vennootschapsbelasting', WFR 2005~6613, blz. 282-288.
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en de voorgestelde

Kritiek op de regeling van artike113ba Wet Vpb 1969
Het is een ingewikkelde regeling geworden, die snel aanleiding kan geven tot discussie met
de inspecteur.
Zo is de vaststelling van de waarde van de deelneming een belangrijk aspect. Dat kan in de
praktijk tot problemen leiden. In de Memorie van Toelichting is de volgende passage te
vinden:
"Het vijfde lid bevat de hoofdregel ten aanzien van de belaste vrijval van de reserve, zowel
wat betreft de mate waarin de reserve vrijvalt als wat betreft het moment van vrijval. De
hoofdregel luidt kort gezegd dat de reserve jaarlijks tot het bedrag van de waardestijging van
de deelneming in dat jaar wordt toegevoegd aan de winst. Hiermee wordt zo nauwkeurig
mogelijk aangesloten bij de waardestijging die de omgezette vordering zou hebben ondergaan
als de omzetting niet zou hebben plaatsgevonden. Het aansluiten bij de waardestijging van de
deelneming sinds de omzetting, betekent dat jaarlijks de waarde in het economische verkeer
van de deelneming zal moeten worden vastgesteld, te beginnen onmiddellijk na de omzetting.
Het gaat daarbij nadrukkelijk om de waarde van de deelneming in het economische verkeer
en niet om de intrinsieke waarde van de deelneming. Deze laatste zou door middel van een
goed getimede dividendpolitiek immers laag gehouden kunnen worden, terwijl de waarde in
het economische verkeer van een deelneming die aanzienlijke dividenden genereertjuist hoog
is. Het relevante tijdstip voor de bepaling van de actuele waarde in het economische verkeer
zal doorgaans het einde van het boekjaar zijn, maar kan ook een ander tijdstip zijn,
bijvoorbeeld bij toepassing van het achtste lid. Omdat voorafgaand aan de afwaardering van
een vordering eerst de deelneming zal moeten worden afgewaardeerd, zal de waarde in het
economische verkeer na omzetting in het algemeen voorts niet hoger zijn dan de boekwaarde
van de vordering onmiddellijk voorafgaandaan de omzetting. " 99
Ieder jaar moet dus de waazde van de deelneming bepaald worden. Aangezien een hogere
waarde d'uect leidt tot toevoeging aan de winst, doordat de opwaarderingsreserve dan
afneemt, heeft men op voorhand een bron van conflicten met de fiscus. Hiertegenover kan
men stellen dat elke waardevaststelling op voorhand discutabel is, maar dat hier in de praktijk
heel goed uitvoerbare regels voor ontwikkeld zijn. Toch is de waardevaststelling van een
deelneming die een insolvente rnderneming drijft of recentelijk heeft gedreven per defmitie
moeilijker.
Voorts houdt het systeem geen rekening met preferenties. Een waardestijging van de
deelneming impliceert nog niet dat in een situatie dat de vordering was blijven bestaan, de
betreffende schuldeiser was voldaan. Ter verduidelijking een voorbeeld. A heeft een l00~odeelneming in en een concurrente vordering op B. A heeft de vordering afgewaardeerd. Later
wordt de vordering omgezet in aandelen en A opteert voor een opwaarderingsreserve die 100
beloopt. Het percentage van de deelneming is door de omzetting in aandelen gestegen tot
150~0. Stel dat de waarde van de deelneming met 100 stijgt, dan moet A een winst nemen van
150~o van 100 - 15. Hierin ligt eigenlijk de fictie besloten dat indien de vordering in stand was
gebleven, A 15 bij B had kunnen incasseren. Mijns inziens wordt er dan wel aan
voorbijgegaan dat A misschien helemaal niet tot incasso had kunnen overgaan, bijvoorbeeld
doordat er preferente crediteuren zijn die zich dan zouden verhalen op 100, waardoor er voor
A niets zou resteren.

99 Kamerstukken 112003-2004, 29 686, nr. 3, blz. 12.
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Dit doet de vraag rijzen of er geen beter alternatief is. Zo is door de V-N-redactie voorgesteld
om de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten tot het bedrag van de afwaardering, vergelijkbaar
met de systematiek van artikel 13bb en 13c Wet Vpb 1969. ~ oo De regering koos daar niet voor
omdat daar ook nadelen aan kleven. In de eerste plaats zou er strijd kunnen zijn met de
Moeder-dochterrichtlijn. De kern van deze Richtlijn is dat er geen inhouding van
bronbelasting bij dividenduitkering mag plaatsvinden, noch dat het dividend wordt belast bij
de ontvangende moedermaatschappij. De regering was bevreesd dat uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling, hetgeen betekent dat het dividend wel belast wordt, in strijd zou
kunnen zijn met deze Richtlijn. In de tweede plaats werkt de uitsluiting van de
deelnemingsvrijstelling alleen als de schuldeiser ook een deelneming in de schuldenaar
houdt.~ol De V-N-redactie is niet overtuigd van deze argumenten.102 Welk systeem men ook
hanteert, er zullen altijd argumenten pro en contra te vinden zijn. Mijns inziens blijven het
allemaal lapmiddelen, want waar het eigenlijk om gaat is de verschillende fiscale behandeling
van eigen en vreemd vermogen. Die verschillende behandeling veroorzaakt feitelijk de
problemen. Het voordeel dat bij de conversie van een lening in aandelen (lees: van vreemd
vermogen in eigen vermogen) ontstaat, wordt immers veroorzaakt door dat onderscheid. In
hoofdstuk 8 kom ik hier nader op terug. Men kan natuurlijk stellen dat alle voorgaande
problemen simpel kunnen worden voorkomen doordat het vormen van een
opwaarderingsreserve optioneel is. De schuldeiser kan gewoon winst nemen en normaal zal
die winst wegvallen tegen het eerder genomen afwaarderingsverlies.
Feit blijft dat bij niet deelnemingsverhoudingen tussen schuldeiser en schuldenaar de regeling
van artikel 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vindt. Toch moet men het uitstralingseffect
van de regeling niet onderschatten. Globaal kan men dus zeggen dat handelscrediteuren, de
fiscus (als schuldeiser) en het UWV zich niet geremd hoeven te voelen om toe te treden tot
een akkoord. Men moet dan echter niet vergeten dat verbonden schuldeisers ook moeten
toetreden tot een akkoord en gezien de fiscale implicaties veroorzaakt door de regeling van
artikel 13ba Wet Vpb 1969 zullen zij mogelijk minder geneigd zijn dat te doen. Denkbaar is
dat zij hardere voorwaarden aan toetreding zullen stellen, die op zijn minst zullen leiden tot
vertraging in de totstandkoming van een akkoord.
A1 met al is artikel 13ba Wet Vpb 1969 een belemmering voor de insolventiepraktijk.
6.2.5.4
Positie schuldenaar
De correctie vindt sinds de nieuwe regeling vanaf 9 december 2005 plaats bij de schuldeiser
en niet bij de schuldenaar. De schuldenaar zal zijn schuld ondanks de insolventie nog steeds
op de nominale waarde hebben gewaardeerd. ~ 03 Op de balans zal de post schulden afnemen
ten gunste van de post aandelenkapitaal. De omzetting in aandelen leidt voor de schuldenaar
fiscaal niet tot een winst of verlies, aldus Hoge Raad 25 juni 1969, BNB 1969~202~`.
6.2.5.5
Positie schuldeiser
De regeling van artikel 13ba Wet Vpb 1969 is enkel van toepassing, indien de schuldeiser of
een met hem verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft of krijgt door de
omzetting. Indien de schuldeiser de vordering ~ 04 heeft afgewaardeerd, dan moet bij de
ioo V-N 2004~3.6, blz.
39.
~o~ Kamerstukken II2003-2004, 29 686, nr. 3, blz. 5.
io2
V-N 2004136.3, blz. 23-24.
io3 Zie over de waardering van schulden door de schuldenaar ~ 5.2.2.4.
ioa
Ingevolge artikel 13ba, elfde lid, Wet Vpb 1969 is artikel 13ba Wet Vpb 1969 ook van toepassing bij een
afgewaardeerde hybride schuldvordering.
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omzetting dus een winst ter grootte van de afwaazdering worden genomen. Deze winst kan
worden gedoteerd aan de opwaazderingsreserve, waardoor er geen directe belastingheffing
plaatsvindt. Naarmate de deelneming in waarde stijgt, wordt winst genomen. Zie nader over
dit systeem ~ 6.2.5.3.
Indien de schuldeiser, noch een met hem verbonden lichaam een deelneming in de
schuldenaaz heeft, noch krijgt door de omzetting in aandelen, dan vindt dus de regeling van
artikel 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing. Indien de schuldeiser de vordering heeft
afgewaazdeerd, dan blijft het verlies dat is ontstaan door de afwaardering in stand.
Uitgekeerde dividenden en waardemutaties van de aandelenlos behoren tot de winst uit
onderneming (artikel 3.8 Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969) voor de
(voormalige) schuldeiser, omdat er geen sprake is van een deelnemingsvrijstelling. Hier is dus
sprake van dubbele belasting (geen aftrek voor betaler, uitkering wel belast voor ontvanger),
waaz ik mij in ~ 5.2.4.1 al kritisch over uitliet.
6.2.6
Overnameconstructie
Bij een overnameconstructie neemt een andere partij dan de insolvente vennootschap de
vordering van de schuldeiser over. Die andere partij is of zijn veelal de (nieuwe)
aandeelhouder(s) van de vennootschap. Wanneer de fmanciële omstandigheden dit later
toelaten, wordt alsnog de vordering (gedeeltelijk) betaald. Hierbij kan artikel 13b Wet Vpb
1969 (terugnemen van afwaarderingsverlies bij overname van een vordering) een rol spelen,
maar dit aztikel is geen belemmering voor de insolventiepraktijk, zoals hierna moge blijken.
6.2.6.1
Positie schuldenaar
De overdracht van een vordering gaat buiten de schuldenaaz om. Er wordt een vordering
overgedragen door de oude schuldeiser aan een nieuwe schuldeiser. Dit feit is fiscaal niet
relevant voor de schuldenaar. De waardering van de schuld op de balans van de schuldenaar
zal door de overname geen verandering ondergaan. Deze zal gewaazdeerd blijven tegen
nominale waarde.
6.2.6.2
Positie schuldeiser
Bij verkoop van de vordering zal de schuldeiser een boekwinst of -verlies (- overdrachtsprijs
minus boekwaarde) realiseren die respectievelijk leidt tot een bedrijfsbate of bedrijfslast. In
het merendeel van de gevallen zal de vordering al zijn afgewaardeerd, waardoor fiscaal geen
grote bate of last aanwezig zal zijn. In sommige gevallen moet ingevolge artikel 13b Wet Vpb
1969 bij afgewaazdeerde vorderingen een correctie plaatsvinden. De correctie is vergelijkbaar
met die van artikel 13ba Wet Vpb 1969. Hieraan voeg ik wel toe dat artikel 13b Wet Vpb
1969 niet snel toepassing zal vinden om twee redenen. De eerste reden 's dat bij een akkoord
niet snel zal worden vervreemd aan een met de schuldeiser verbonden lichaam of persoon. De
tweede reden is dat bij vervreemding in nationale verhoudingen de correctie geen toepassing
vindt. Ik licht dit nader toe.
Iruiien een schuldvordering op een lichaam (schuldenaar), waarin de belastingplichtige
(schuldeiser) of een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft, is afgewaardeerd ten
laste van de in Nederland belastbaze winst van de belastingplichtige of een met hem
verbonden lichaam, dan wordt indien de schuldvordering door de belastingplichtige wordt
vervreemd of overgebracht, ter zake van die vervreemding of overbrenging tot de winst van
de belastingplichtige gerekend een bedrag gelijk aan die afwaardering. Dit geldt niet
ios

Op basis van goed koopmansgebruik zal pas bij verkoop sprake zijn van winst- of verliesneming ter zake van
de waardemutaties.
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voorzover met betrekking tot die schuldvordering reeds een bedrag op de voet van dit artikel
tot de winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam is gerekend. Hierbij
kan men denken aan opeenvolgende vervreemdingen of overbrengingen. Bij vervreemding
gaat het om een geval waarin wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige verbonden
lichaam of verbonden natuurlijk persoon. l06 Hier ziet men dat de vervreemding beperkt is tot
een bepaalde kring. Een verbondenheid van de nieuwe schuldeiser (dus de overnemende
partij) met de schuldenaar, hetgeen zoals vermeld in ~ 2.2.2.5, vaak voorkomt bij een
overnameconstructie, valt dus niet onder het vervreemdingsbegrip van artikel 13b Wet Vpb
1969.10~ Onder overbrenging wordt verstaan een geval waarin de schuldvordering wordt
overgebracht naar het vermogen van een binnen Nederland gedreven onderneming, dan wel
naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven gedeelte van een ondernemin~ op de
winst waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. ~ o
Onder afwaardering valt blijkens de parlementaire geschiedenis ook de situatie waarin de
vordering in de loop van een boekjaar voor minder dan de boekwaarde wordt vervreemd.
Zonder deze ruime uitleg zou immers wellicht kunnen worden gesteld dat niet is
afgewaardeerd, maar dat een verlies uit de verkoop van de vordering is geleden. l09 Indien dus
een vordering van nominaal 100 nog steeds een boekwaarde heeft van 100 en wordt
vervreemd voor 25, dan wordt de afwaardering gesteld op 75.
De tweede reden houdt verband met het gegeven dat in nationale verhoudingen (dus bij
overdracht aan een in Nederland gevestigd lichaam of wonend persoon) artikel 13b, eerste lid,
Wet Vpb geen toepassing zal vinden. In het derde lid is namelijk bepaald dat het eerste lid
geen toepassing vindt, indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de schuldvordering
gaat behoren tot het vermogen van een in Nederland gedreven onderneming of van het in
Nederland gedreven gedeelte van een onderneming en de verkrijger van de schuldvordering
aan door Onze Minister te stellen voorwaarden voldcet. In het Besluit van de Staatssecretaris
van 1 februari 2006, nr. CPP2005~2702M, V-N 2006~11.19, onderdeel 3.1.3.1, zijn de
voorwaarden te vinden. In het kort komt het erop neer dat de overnemer in de plaats treedt
van de overdrager van de vordering, doordat kostprijs en afwaardering worden
doorgeschoven. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse
overnemers van de vordering. Bij vervreemding aan een niet in Nederland gevestigd lichaam
of een niet in Nederland wonend natuurlijk persoon, wordt vermoed dat deze een verbonden
lichaam~natuurlijk persoon is, tenzij de belastingplichtige het tegendeel aannemelijk maakt.
Het onderscheid is ingegeven door het feit dat bij overdracht aan een buitenlandse partij
claimverlies voor de Nederlandse fiscus kan optreden. Zowel Kiekebeld, als Egelie zijn van
opvatting dat het onderscheid niet verenigbaar is met het EG-recht.l l o Indien de rechter hen
steunt, dan zal dat overigens niet leiden tot een beter klimaat voor de overnameconstructie om
iob

Artikel 13, tweede lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
~o~ Met ingang van 2005 is de wettekst aangepast. De te bestrijden constructie kan alleen aan de orde zijn bij
verbondenheid tussen de belastingplichtige en de overnemer van de vordering. Zie Kamerstukken 112003-2004,
29 686, nr. 3, blz. 9.
108 Artikel 13, tweede lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969. In het eerste geval gaat de vordering over van een vaste
inrichting in Nederland van een niet in Nederland gevestigd lichaam naar het buitenlands hoofdkantoor of naar
een vaste inrichting in een ander land. In het tweede geval behoort de vordering tot het binnenlandse deel van het
ondernemingsvermogen van een in Nederland gevestigd lichaam en gaat dan over naar een buitenlandse vaste
inrichting van dat lichaam.
~ 09 Zie Kamerstukken li 1989-1990, 19 968, nr. 7, blz. 9.
~~o B.J. Kiekebeld, `Zijn art. 13b en 13ba binnen EU-verband volwaardig?', WFR 200016413, blz. 1739-1745, en
W.F.E.M. Egelie, `De (on)verenigbaarheid van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 met het EG-Verdrag', WFR
200116441, blz. 907-923.
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de simpele reden dat de overnameconstructie eigenlijk al niet wordt gehinderd door artikel
13b V~t Vpb 1969. Overigens wordt in het wetsvoorstel Werken aan winst voorgesteld
artikel 13b, derde lid, Wet Vpb 1969 te schrappen. In de Memorie van Toelichting wordt
gezegd dat van deze mogelijkheid, voor zover bekend, in de praktijk niet of nauwelijks
gebruik wordt gemaakt. In elk geval gaat het onderscheid tussen binnenlandse
vervreemdingen en vervreemdingen aan een buitenlands verbonden lichaam of verbonden
persoon vervallen.
Mijn conclusie is dan ook dat artikel 13b Wet Vpb 1969 geen belemmering oplevert voor de
insolventiepraktij k.
Het kan zijn dat de nieuwe schuldeiser besluit de overgenomen vordering in aandelen om te
zetten. Dit betekent echter niet dat artikel 13ba Wet Vpb 1969 altijd van toepassing is. Dit
geval verschilt van het geval in ~ 6.5.2, omdat bij een overnameconstructie de afwaardering
niet zal hebben plaatsgevonden door de nieuwe schuldeiser, maar door de oude schuldeiser.
Indien de oude en nieuwe schuldeiser geen verbonden lichamen zijn, dan vindt artikel 13ba
Wet Vpb 1969 geen toepassing. Albert waarschuwt dat men dan niet te lang moet wachten
met de omzetting, omdat anders bij omzetting een winst moet worden genomen, indien de
waarde van de vordering sinds de aanschaf is gestegen. Het enkele feit van een waardestijging
betekent nog geen winstneming op grond op van goed koopmansgebruik, want de nieuw
schuldeiser heeft niet afgewaardeerd. De winst houdt verband met winstrealisatie. De winst is
gelijk aan de waarde van de vordering minus de kostprijs van de vordering. Albert baseert zijn
standpunt op Hoge Raad 26 april 1978, BNB 1978I140.1 ~ 1 In de redenering van Albert kan ik
mij vinden. Indien men dus na overname van de vordering overweegt die om te zetten in
aandelen, dan moet men omzetten voordat de waarde van de vordering gaat stijgen.

6.3

Aandelentransactie

6.3.1
Inleiding
Bij de aandelentransactie vormt de deelnemingsvrijstelling een belangrijk fiscaal instrument.
De deelnemingsvrijstelling wordt behandeld in ~ 6.3.2.
Door de aandelentransactie komen er nieuwe aandeelhouders. Onder omstandigheden
impliceert een aandeelhouderswijziging beperking van de verliesverrekening. Dat is geregeld
in artikel 20a Wet Vpb 1969 en dit komt aan bod in ~ 6.3.3. Bij de vervreemding van de
aandelen in een BV~NV die tot een fiscale eenheid Vpb behoort, heeft men te maken met
specifieke regels. Dit komt aan de orde in ~ 6.3.4. De sterfhuis- en ziekenhuisconstructie komt
aan bod in ~ 6.3.5. In ~ 6.3.6 geef ik de belangrijkste conclusies inzake de aandelentransactie.
6.3.2
Deelnemingsvrijstelling
Nederland is beroemd geworden om de deelnemingsvrijstelling, maar zoals hierna zal blijken
kan juist deze vrijstelling vervelend uitpakken bij de aandelenverkoop van een insolvente
BVINV. De kern van de deelnemingsvrijstelling is dat alle uit een deelneming genoten
voordelen (imperatief) buiten de winst van de aandeelhouder blijven. Door de dochter aan de
moeder uitgekeerd dividend behoort bij een deelneming dus niet tot de winst van de moeder,
evenals het positieve of negatieve verkoopresultaat bij de vervreemding van de aandelen in de
dochter.

~ 1~ P.G.H. Albert, `Art. 13ba', NTFR 2006~181, blz. 3.
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De voorwaarden voor het hebben van een deelneming zijn niet echt zwaar. Binnen een
concern is er dan ook al snel sprake van voor de deelnemingsvrijstelling kwalificerende
deelnemingen. De voorwaarden voor de binnenlandse deelneming in een BVINV zijn de
volgende. ~ 1 Z De hoofdregel is dat van een deelneming sprake is, indien de belastingplichtige
voor ten minste So~o van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is (artikel 13, tweede
lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969). De aandelen mogen echter niet als voorraad worden
gehouden (artikel 13, tweede lid, tweede alinea, Wet Vpb 1969).113 Dit vereiste is ingevoerd
per 28 april 1990~ 14 en is bedoeld ter bestrijding van de handel in kasgeldvennootschappen.
Wel is het zo dat bij een aandelenpakket in een in Nederland gevestigde vennootschap van So~o
of ineer dat als belegging wordt aangehouden, de deelnemingsvrijstelling gewoon van
toepassing
is. De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing, wanneer de
belastingplichtige zelf een beleggingsinstelling is (artikel 13, vierde lid, Wet Vpb 1969) of
een deelneming heeft in een beleggingsinstelling (artikel 13, vijfde lid, Wet Vpb 1969).
Een aandelenpakket van minder dan Soro kan toch een deelneming vormen, indien het
aanhouden van het aandelenpakket in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening ligt van de
door de moedermaatschappij gedreven onderneming of indien met het verwerven van het
aandelenpakket het algemeen belang gediend is geweest (artikel 13, derde lid, laatste alinea,
Wet Vpb 1969). Uit de jurisprudentie van de Hoge Raadlls kan geconcludeerd worden dat
aandelen slechts dan niet in de lijn van de normale bedrijfsuitoefening worden aangehouden,
indien zij ter belegging worden aangehouden, dat wil zeggen uitsluitend met het oog op het
verkrijgen van waardestijging en rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden
verwacht. Dat met de verwerving van een aandelenpakket een algemeen belang wordt gediend
zal niet snel voorkomen. Een voorbeeld is een aandelenpakket in zogenaamde groenfondsen,
aldus het Besluit van 7 april 1997, CPP2000~2668M, V-N 1997, blz. 1930. In het wetsvoorstel
Werken aan winst wordt overigens voorgesteld de oneigenlijke deelneming te schrappen. Een
deelneming is alleen aanwezig bij een aandelenbezit van ten minste Saro en bij een lager
percentage kan er geen deelneming zijn. ~ 16
6.3.2.1
Positie verkopende partij
Indien een vennootschap insolvent is dan zal de verkoopprijs van de aandelen laag liggen.
Indien de waarde van de aandelen la~r ligt dan de prijs waarvoor deze zijn verworven, is er
economisch een verlies. De deelnemingsvrijstelling zorgt er echter voor dat fiscaal geen
verlies kan worden genomen. Negatieve of positieve verkoopwinsten raken de wirist van de
verkopende partij niet. In het minder voorkomende geval dat er wel winst bij de verkoop
wordt gemaakt, is deze winst eveneens door de deelnemingsvrijstelling vrijgesteld. De
verkopende BV~NV's die geen deelneming hebben, hebben hier dus een voordeel, want zij
kunnen hun verlies wel fiscaal vergelden. Opgemerkt zij dat de deelnemingsvrijstelling een

tt2

De (aanvullende) eisen voor een buitenlandse deelneming vindt men in artikel 13, tweede lid, slot, en 13g,
Wet Vpb 1969.
tts In HR 25 februari 2000, BNB 2000I215~`, v-N 2000~13.25; BNB 20001216~`, V-N 2000I13.26, en BNB
20001217~, V-N 2000I13.24, heeft de Hoge Raad criteria gegeven wanneer aandelen als voorraad worden
gehouden. Zie het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 1 februari 2006, nr. CPP2005~2702M, ~N
2006~11.19, over de afspraken met banken ten aanzien van aan- en verkoop van aandelen in zogenaamde
kasgeldvennootschappen.
tta
Wet van 25 april 1990. Stb. 1998, 173.
i t5
Hoge Raad 5 november 1997, BNB 1998~37~`; V-N 1997, blz. 4399, pt. 18;, Hoge Raad 5 november 1997,
BNB 1998~38~`; V-N 1997, blz. 4393. pt. 17, Hoge Raad 26 augustus 1998, BNB 19981373'; V-N 1998~44.14, en
Hoge Raad 14 maart 2001, BNB 2001 ~210' ; ~N 2001 ~ 17.23.
i tb Artikel 13, tweede lid, onderdeel a, ontwerp-Wet Vpb 1969.
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imperatieve regeling is. Zij is dus verplicht van toepassing als aan de wettelijke voorwaarden
is voldaan. Een keuzerecht, zoals bestaat voor de fiscale eenheid Vpb, is niet aan de orde.
Met dit verschil in behandeling heb ik geen moeite als men de rechtsgronden van de
deelnemingsvrijstelling beziet. In de literatuur worden ne bis in idem en de
verlengstukgedachte als rechtsgronden aangedragen. ll~ Bij ne bis in idem gaat het erom dat
binnen de sfeer van de aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen de winst maar
één keer mag worden belast. Het is dan logisch dat verkoopwinsten niet belastbaar zijn en
verkoopverliezen niet aftrekbaar bij deelnemingen. De verlengstukgedachte behelst kort
gezegd het principe dat elders al belaste winst vrij dient te zijn, indien deze afkomstig is uit
een bron die ligt in de normale lijn van de onderneming van het lichaam dat de winst
ontvangt. Ook bij deze rechtsgrond is het dan logisch dat verkoopverliezen niet aftrekbaar
zijn.
Dat verkoopverliezen bij deelnemingen niet aftrekbaar zijn, kan mijns inziens wel voor een
ongewenst neveneffect ~rgen. Een alternatief voor de verkoper met een deelneming zou
namelijk kunnen zijn om de onderneming te vervreemden in plaats van de aandelen, om
daarna de vennootschap te liquideren, waardoor men onder omstandigheden een
liquidatieverlies ex artikel 13d Wet Vpb 1969 kan nemen. Stel dat een BV alle aandelen in
een thans insolvente B V heeft gekocht voor 100.000. De aandelen worden verkocht voor 1.
De verkopende BV kan dan fiscaal geen verlies nemen. Indien eerst de onderneming wordt
verkocht en daarna de insolvente BV wordt geliquideerd, dan kan een liquidatieverlies van
100.000 worden genomen in het geval er geen liquidatie-uitkeringen zijn. Voor de
voorwaarden van de liquidatieverliesregeling zij verwezen naar ~ 6.4.6. In de
insolventiepraktijk komt het voor dat de aandeelhouders niet meer bereid zijn tot een
herfmanciering, maar hun verlies willen nemen door de vennootschap te liquideren. Met de
overdracht kunnen de aandeelhouders in de koopsom nog een tegemoetkoming voor de
aanwezige compensabele verliezen verdisconteren, als die niet worden getroffen door de
beperking van de verliesverrekening van artikel 20a Wet Vpb 1969,1i g maar dan gaat het bij
mijn weten in de praktijk vaak om 10-150~0, terwijl directe liquidatie meer kan opbrengen. De
deelnemingsvrijstelling heeft dus een averechts effect als het gaat om de bevordering van
reorganisaties. Overigens zij hiermee niet gezegd, dat niet moet worden overgegaan tot
verkoop van de aandelen, maar tot liquidatie. Bij de te kiezen doorstartconstructie kunnen
natuurlijk ook andere overwegingen meespelen dan enkel het fiscale aspect van
liquidatieverlies, ook als in genoemde gevallen de onderneming in stand blijft. De Commissie
Insolventierecht heeft over deze belemmering blijkens een brief aan de Tweede Kamer de
dato 6 juli 2006 ook een uitspraak gedaan.119 De Commissie pleit ervoor om het nemen van
het liquidatieverlies op een zodanig moment toe te staan, dat het reorganiserend vermogen
van de onderneming in stand kan blijven. Dat kan het moment zijn waarop het
deelnemingsbelang op grond van gced koopmansgebruik dient te worden afgewaardeerd. Het
ligt voor de hand daaraan een regeling te koppelen op grond waarvan een latere opwaardering
van het deelnemingsbelang (omdat de reorganisatie is geslaagd en de waarde van de
deelneming is toegenome n) tot de fiscale winst van de aandeelhouder wordt gerekend. Op
zich is de gedachte van de Commissie sympathiek, maar mijns inziens wettelijk moeilijk
inpasbaar. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling en
wordt door de Commissie ingezet als een fiscaal instrument. Ik zie de belemmering ook wel,
~~~ Zie J.N. Bouwman 8c M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8c
Financiële Uitgevers 2005, blz. 312 en 313.
~~g Zie ~ 6.3.3.
119 Vindplaats nog niet beschikbaar.
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maaz kan geen oplossing daarvoor aandragen.
De kosten van vervreemding van de deelneming zijn aftrekbaar, aldus HR 19 oktober 1988,
BNB 1989~43~`; V-N 1988, blz. 2856, pt. 29. Hierbij kan men denken aan advieskosten, kosten
omtrent due diligence et cetera. De aftrekbaarheid van de verkoopkosten blijft in stand,
ondanks het feit dat de wetgever de aankoopkosten van een deelneming niet meer in aftrek
toelaat. I Zo In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt echter voorgesteld de
vervreemdingskosten niet meer in aftrek toe te laten. I21 Deze wijziging geschiedt in het kader
van grondslagverbreding.122 In wezen is er geen ander azgument dan een van budgettaire aazd.
Dit is een slechte ontwikkeling, omdat kosten (vervreemding en aankoop) in verband met een
deelneming aftrekbaaz behoren te zijn. ~Z3 Bovendien werkt levert het een belemmering op bij
een doorstart, wanneer gemaakte kosten niet a~rekbaar zijn.
Tot slot ga ik nog kort in op de earn-outregeling. De prijs bestaat dan geheel of ten dele uit
een recht op een of ineer termijnen, waazvan het aantal of de omvang in het jaar van de
vervreemding of verkrijging nog riet vaststaat. Dit kan in de insolventiepraktijk passend zijn,
indien de (winst)ontwikkeling van de onderneming niet of moeilijk is in te schatten. Per 1
januari 2002 is artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969 aangevuld, zodat de
deelnemingsvrijstelling terecht ook van toepassing is op waardeveranderingen van de uit de
earrroutregeling voortvloeiende rechten en verplichtingen na verkoop van de deelneming. Bij
de verkrijgende partij worden deze waardeveranderingen mede tot het voor de deelneming
opgeofferde bedrag gerekend. De regeling is getroffen teneinde tegemoet te komen aan de
wensen vanuit de praktijk om schattingsproblemen en moeizame discussies met de inspecteur
te venmijden. Voordien moest er bij de verkoop een schatting van de toekomstige betalingen
worden gemaakt. Eventuele afwijkingen waren belast dan wel aftrekbaar. 24 De earrr
outregeling is dan ook een verbetering voor de praktijk, omdat bij de toepassing van de
deelnemingsvrijstelling wordt aangesloten bij de zich concreet voordoende feiten en niet
geschat behoeft te worden.
6.3.2.2
Positie kopende partij
De kopende partij stelt de waazde van de aandelen op kostprijs. De aankoopkosten bij de
verwerving van een deelneming, zoals notariskosten en kosten van externe adviseurs, zijn niet
aftrekbaaz (artikel 13, eerste lid, eerste volzin, Wet Vpb 1969). Weliswaar bepaalde HR 24
mei 2002, BNB 2002~262~`, V-N 2002127.13, dat de aankoopkosten van een deelneming op
basis van gced koopmansgebruik aftrekbaar zijn in het jaar waazin deze zijn gemaakt, maar de
wetgever heeft per 1 februari 2005 de wet aangepast, overigens met terugwerkende kracht tot
en met 14 september 2002.125 De beslissing van de Hoge Raad was logisch, omdat er vanuit
de deelnemingsvrijstelling gedacht geen wezenlijk verschil is tussen aankoop- en
verkoopkosten. Zoals aangegeven in ~ 6.3.2.1 zijn de verkoopkosten aftrekbaar op grond van
~ZO Dit is in de parlementaire geschiedenis bevestigd: Kamerstukken II 2003-2004, 29 381, nr. 9, blz. 13. Zie
nader over de aankoopkosten van een deelneming ~ 6.3.2.2.
12 ~ Dit wordt expliciet in artikel 13, eerste lid, Wet Vpb 1969 opgenomen.
i22
Zie Kamerstukken I12005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 29.
i z3 Zie ook F.P.J. Snel, Yan Moeder en dochters - Systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax
in deelnemingssituaties (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 2005, blz. 134-143.
iz4 Zie bijvoorbeeld HR 3 maart 1993, BNB 1993~180~, vN 1993, blz. 1036, pt. 16; HR 6 maart 1996, BNB
1996I365', Y-N 1996, blz. 1181, pt. 14; HR 28 april 1999, BNB 1999~327', vN 1999123.16, en HR 19 april
2000, BNB 2000~226', [!N 2000~21.I 5, voor de positie van de verkoper. Voor de positie van de koper zie HR 30
juni 1999, BNB 2001~139~, V-N 1999~31.26.
~`5 Zie Brief staatssecretaris van Financiën van 15 november 2004, nr. WDB2004~676M, V-N 2004162.16, over
de precieze uitleg van het overgangsrecht.
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HR 19 oktober 1988, BNB 1989~43~`, ~N 1988, blz. 2856, pt. 29. De wetgever heeft bij de
aftrek van aankoopkosten om budgettaire redenen ingegrepen. De aankoopkosten moeten nu
geactiveerd worden. Voor de kopende partij betekent dit dat het opgeofferd bedrag meer
wordt en dat als later de deelneming wordt geliquideerd het liquidatieverlies hoger zal
uitvallen. l z6 Zoals ik al in de vorige subparagraaf zei moeten ook aankoopkosten aftrekbaar
zijn. Op dit punt werd al een belemmering geconstateerd en dat geldt ook voor de positie van
de kopende partij.
6.3.3

Beperking verGesverrekening

6.3.3.1

Inleidin~

Per 1 januari 2001 12 is in artikel 20a Wet Vpb 1969 een regeling neergelegd voor de
beperking van verliesverrekening voor de vennootschap bij een aandeelhouderswisseling.lz8
Voordien gold artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969. De kern van de oude regeling was dat
indien een vennootschap zijn onderneming geheel of nagenceg geheel had gestaakt de
compensabele verliezen niet meer konden worden verrekend met winsten, tenzij de winsten
nog voor 700~0 of ineer toekwamen aan personen die aandeelhouder waren ten tijde van de
staking. In de nieuwe regeling wordt een ander vertrekpunt gekozen: niet langer is het te doen
om de staking als zodanig, maar om de wijziging van het belang. Ook in de nieuwe regeling is
het doel de bestrijding van de handel in verliesvennootschappen
In deze paragraaf komt de vraag aan de orde of de regeling van artike120a Wet Vpb 1969 een
belemmering oplevert bij een aandelentransactie. Deze vraag is ook in de parlementaire
geschiedenis aan de orde gekomen. Uit het verslag van de Vaste Commissie voor Financiën
blijkt dat er zorg bestond omtrent de vraag of de reparatiemaatregel geen belemmering zou
vormen voor reële saneringsoperaties en reorganisaties. 129 In reactie daarop zei de
Staatssecretaris dat na een aanpassing van de wettekst op het punt van andersoortige
werkzaamheden de ongewenste handel in verliezen kan worden beperkt zorider dat er
nadelige gevolgen optreden voor de economische dynamiek.13o Mijn conclusie zal zijn dat
artikel 20a Wet Vpb 1969 op zich geen belemmering opwerpt voor de doorstart van een
onderneming waarop dit onderzoek ziet.
Artikel 20a Wet Vpb 1969 kan praktische betekenis hebben voor voorwaartse en
achterwaartse verliesverrekening bij een doorstart van een onderneming door middel van een
aandelentransactie. In deze dissertatie wordt, gezien het onderwerp van onderzoek, alleen de
vooruitwenteling van verliezen behandeld. Het gaat immers om een verlieslatende
vennootschap, die de verliezen zou willen aanwenden voor verrekening met ná de
aandelentransactie te maken winsten. t 3 i
iZb

Zie nader over de liquidatieverliesregeling ~ 6.4.6.
127 Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567.
128 Artikel 20a Wet Vpb 1969 is de facto een uitwerking van de voorstellen in het rapport Belastingen
bedrijfsleven 21S1e eeuw (te kennen uit t'N 1999~30.3).
~29
Kamerstukken I12000-2001, 27 209, nr. 5, blz. 28-29.
i3o
Kamerstukken II2000-2001, 27 209, nr. 6, blz. 38, herhaald in Kamerstukken 11 2004-2001, 27 209, nr. 7, blz.
15.
13~ In artikel 20a, negende lid, Wet Vpb 1969 is de terugwenteling van verliezen geregeld. Dit is niet geheel de
spiegelbeeldsituatie van de vooruitwenteling van verliezen. In het kort komt het erop neer dat terugwenteling van
verliezen niet is toegestaan als zich tussen het verliesjaar en het winstjaar een belangenwijziging van 300~0 of
meer heeft voorgedaan. Dit geldt niet als de werkzaamheden (er staat niet "onderneming"; het begrip
werkzaamheden is ruimer dan het begrip onderneming, omdat ook activiteiten daartoe behoren die geen
materiële onderneming vormen) niet ( nagenoeg) geheel zijn gestaakt en in het verlies- en winstjaar de
bezittingen niet ten minste negen maanden voor SOo~o of ineer uit beleggingen bestonden. De
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Eerst wordt de hoofdregel voor de beperking van verliesverrekening beschreven (~ 6.3.3.2).
Dan komen de twee uitzonderingen op deze hoofdregel aan bod (~ 6.3.3.3). Vervolgens komt
het overgangsrecht aan de orde (~ 6.3.3.4). Ten slotte wordt de vraag beantwoord in hoeverre
de regeling van artikel 20a Wet Vpb 1969 een belemmering vormt in de insolventiepraktijk (~
6.3.3.5).
6.3.3.2
Hoofdregel: relevante belangenwijziging leidt tot verliesuitsluiting
In artikel 20a, eerste lid, Wet Vpb 1969 is bepaald dat indien aannemelijk is ~ 32 dat het
uiteindelijke belang in een belastingplichtige in vergelijking met het begin van het oudste jaaz
waarvan een verlies nog niet volledig is verrekend, in belangrijke mate is gewijzigd, met
ingang van het jaaz van wijziging de verliezen van aan de aandeelhouderswisseling
voorafgaande jazen niet meer voorwaarts verrekenbaar zijn. In belangrijke mate houdt in voor
300~0 of ineer.133 Over de vraag wat het begrip "wijziging" precies inhoudt, bestaat volgens
Zwemmer veel onzekerheid.t34 Is bijvoorbeeld sprake van die wijziging wanneer de aandelen
in een trust worden ondergebracht? Ik ga voorbij aan deze problematiek, omdat wel duidelijk
is dat bij een aandelenverkoop van 300~0 of ineer aan een derde van een belangenwijziging
sprake is. Dat percentage zal al snel worden gehaald bij een aandelentransactie waarop dit
onderzoek ziet. Bij een dergelijke belangenwijziging kan het verlies door de vennootschap op
grond van de hoofdregel niet meer verrekend worden. Deze verrekening kan wel
plaatsvinden, indien voldaan wordt aan de in ~ 6.3.3.3 te bespreken uitzonderingen, waazvan
de beleggings- en werkzaamhedentoets de belangrijkste voor dit onderzoek zijn.
Aanvankelijk werd de relevante belangenwijziging beoordeeld op het tijdstip dat de winst
werd genoten. In ieder winstjaar werd er getcetst of ten opzichte van het verliesjaaz sprake
was van een relevante belangenwijziging ("dynamische tcets"). Bij Nota van Wijziging13s
werd de opzet veranderd, althans dat was de bedoeling. De toelichting bij de wijziging is niet
erg duidelijk;136 ~~ tenminste niet vinden dat het voortaan zou gaan om een "éénmalige
toets" in het jaar van aandeelhouderswisseling. Is er dan sprake van een relevante
belangenwijziging, dan gaat het recht op ~erliesverrekening definitief en onmiddellijk
verloren. Dit verschil in opzet is van belang bij de terugkoop door de oorspronkelijke
aandeelhouder. Ter illustratie een voorbeeld. A heeft in een ver verleden B BV op~richt en
alle aandelen genomen. Sinds 2000 maakt B BV verlies. In 2006 verkoopt A de aandelen aan
C die denkt met een verandering van de productielijn er weer een rendabel bedrijf van te
maken. Het lukt C al in 2006 het verlies in winst om te zetten. De hoofdregel kan hier
toepassing vinden: het verlies kan niet worden verrekend. Het begin van het oudste verliesjaaz
is 1 januari 2000 en in vergelijking daarmee is vanwege de aandelentransactie een belangrijke
belangenwijziging op~treden. Volgens de hoofdregel kan het verlies dus niet worden
werkzaamhedentoets van artikel 20a, vierde lid, Wet Vpb 1969 komt bij terugwenteling van verliezen niet aan de
orde; er gekit slechts een stakingscriterium. Met het terugwentelingsverbod wordt voorkomen dat een riskante
onderneming in een aangekocht lichaam met een winsrierleden wordt ingebracht. Worden verliezen geleden,
dan zou men die verliezen kunnen terugwentelen naar de door dat lichaam gegenereerde winsten uit het
verleden.
13z
De woorden "aannemelijk is" brengen een verlichte bewijslast voor de inspecteur mee. Hij hoeft dus enkel
maar aannemelijk te maken dat er een relevante belangenwijziging is. Vervolgens is het aan de belastingplichtige
deze constatering te weerleggen. Zie de Schriftelijke antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer van 8
november 2000, Aanhangsel Handelingen li 2000-2001, nr. 20.
i33 Kamerstukken II2000-2001, 27 209, nr. 3, blz. 56.
i34 J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, Deventer: Kluwer 2003, blz. 107-108.
~js Kamerstukken II 1999-2000, 27 209, nr. 7.
136 Kamerstukken II 1999-2000, 27 209, nr. 7, blz. 16.
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verrekend. In het geval A in 2007 de aandelen terugkoopt en in dat jaar winst wordt gemaakt,
dan rijst de vraag of die winst verrekenbaar is met het verlies van 2000 en eventueel dat van
een later jaar. Bij een dynamische toets is de constatering dat er in 2007 ten opzichte van 2001
geen relevante belangenwijziging is (in beide jazen was A enig aandeelhouder) en
verliesverrekening volgens de hoofdregel mogelijk is. Bij een éénmalige toets is de
constatering dat door de aandeelhouderswisseling in 2006 op dat moment het recht op
verliesverrekening defmitief en onmiddellijk verloren is gegaan. De Staatssecretaris heeft in
een Besluit uitgebreid gemotiveerd waazom het bij artikel 20a Wet Vpb 1969 zo u handelen
om een "éénmalige toets".137 Zijn azgumentatie komt erop neer dat in de Nota van Wijziging
voor een andere opzet is gekozen. Dat kan mij niet echt overtuigen, tenminste een andere
opzet is niet duidelijk te traceren. ~38 Het standpunt van de Staatssecretaris is ook bekritiseerd
in een rechtsvraag aan de redactie van V N. In het antwoord worden drie azgumenten
gehanteerd. Het eerste azgument is de zinsnede in artikel 20a, eerste Wet Vpb 1969: "in
vergelijking met het begin van het oudste jaar waarvan een verlies nog niet volledig is
verrekend". Dit suggereert een "dynamische toets". Het tweede argument is dat herleving van
de verliezen zou overeenstemmen met doel en strekking van artikel 20a Wet Vpb 1969. Het
derde azgument is dat artikel 20a Wet Vpb 1969 een inbreuk is op het systeem van de Wet
Vpb 1969. Het systeem is immers dat vennootschapsbelasting wordt geheven ongeacht haar
aandeelhouders.139 Naar mijn inschatting is op voorhand mceilijk aan te geven welke visie de
rechter zal volgen. Overigens is dw Staatssecretaris wel bereid de hardheidsclausule toe te
passen in het geval dat de verliescompensatie uitsluitend ten gcede komt aan de
oorspronkelijke aandeelhouders die de verliezen hebben geleden. V~1 moet dan in de prijs
van de aandelen geen vergceding voor het herleven van de verliescompensatie begrepen zijn.
Derde cumulatieve voorwaarde is dat gedurende de periode dat het belang in de
verliesvennootschap bij derden heeft bert.ist geen latente winsten zijn ontstaan of ingebracht
waarmee de verliezen kunnen worden verrekend.
De overdracht van aandelen binnen een concern wordt niet getroffen door artikel 20a Wet
Vpb 1969. Dit houdt verband met het gebruik van de formulering "het uiteindelijke belang in
de belastingplichtige" in de wetsbepaling. Het gaat dus om de achterliggende
aandeelhouderslnatuurlijke personen en daarbij moet een relevante belangenwijziging hebben
plaatsgevonden. ~ 40 Dit betekent dat bij een sterfhuisconstructie 14 ~ al snel een relevante
belangenwijziging aan de orde is. Weliswaar gaat het daar ook om een concern, maar de
holding verkoopt de aandelen in de gezonde dochters aan een nieuwe holding met andere
aandeelhouders dan die van de verkopende holding. Daarin ligt de belangenwijziging.
Tot slot merk ik op dat uit de onder artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oude regeling)
gewezen jurisprudentie blijkt dat het niet relevant is of gebruikmaking van de
verliesverrekening werd beoogd ("animus compensandi").142 In de pazlementaire geschiedenis
van artikel 20a Wet Vpb 1969 is niets te vinden over de vraag of de irrelevantie van de
animus compensandi ook geldt voor de nieuwe regeling. Daartait is op te maken dat de
137 Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP2005~1946M, V-N 200616.21, vraag 2.3.
138 Ook E.J.W. Heithuis, `De bijzondere bepaling tegen de handel in verlieslichamen ( art.20a Wet VPB 1969):
vereenvoudiging dringend gewenst!', WFR 200516647, blz. 1533, is niet overtuigd.
i39
Zie Rechtsvraag, V-N 200418.24.
iao
Dat bij een "interne verhanging" artikel 20a Wet Vpb 1969 geen toepassing kan vinden, is conform het
antwoord op vraag 2.4 van het Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr.
CPP2005I1946M, V-N 200616.21.
~a~ Zie ~ 2.4.
iaz
Zie bijvoorfieeld HR 4 mei 1977, BNB 1977~211~`, HR 26 mei 1982, BNB 19821229~`, en HR 28 april 1993,
BNB 19931214', V-N 1993, blz. 1735, pt. 19.
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wetgever geen wijziging in die jurisprudentie wil.143 Bij de doorstart waarop dit onderzoek
ziet zal nimmer verliesverrekening worden beoogd, maar desalniettemin dient men dus
rekening te houden met artike120a Wet Vpb 1969.
6.3.3.3
Uitzonderingen op de hoofdregel
Op de hoofdregel zijn twee soorten uitzonderingen. Sommige belangenwijzigingen laat de
wet buiten beschouwing (arttkel 20a, tweede en derde lid, Wet Vpb 1969). Het gaat dan om
redenen op aandeelhoudersniveau. Daarnaast zijn er uitzonderingen die betrekking hebben op
de activiteiten van de vennootschap (artike120a, vierde tot en met achtste lid, Wet Vpb 1969).
Hierbij gaat het om redenen op ondernemingsniveau.
6.3.3.3.1
Eerste soort uitzondering: specifieke belangenwijziging
Bij de eerste soort uitzonderingen gaat het om (1) een belangenwijziging die voortvloeit uit de
overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, (2) de wijziging die voortvloeit uit
een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
die in het oudste nog openstaande verliesjaar al een belang van ? of ineer had in het
verlieslichaam of (3) indien de belastingplichtige niet bekend is of bekend had kunnen zijn
met de belangenwijziging.
De eerste uitzondering kan niet op passende wijze worden ingezet bij een doorstart van een
onderneming, wat het onderwerp van dit onderzoek is. De tweede uitzondering met
betrekking tot het belang van ? kan wel relevant zijn in doorstartsituaties. Het gaat er dan om
dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het oudste verliesjaar reeds ten minste een
derde deel van het uiteindelijke belang bezat en vervolgens zijn deel verder vergroot. taa ~
uitzondering werd gemotiveerd met het azgument dat die persoon al zozeer bij de
vennootschap is betrokken, dat het hem bij de uitbreiding van zijn deel meer zal gaan om de
vergroting van zijn betrokkenheid dan om de vergroting van zijn mogelijkheden te profiteren
van de nog openstaande verliezen. tas Dit is een soort "reddende-engelconstructie" en daarom
geldt er ook een minimumbelangeis. taó Men kan denken aan een BV waarin drie brcers elk
33? o~o van de aandelen houden. De BV krijgt financiële problemen en twee broers willen zich
terugtrekken. De derde broer neemt hun aandelen over. De vennootschap kan nu de verliezen
op grond van de hoofdregel gewoon verrekenen met tcekomstige winsten, omdat de derde
broer reeds 33? o~o van de aandelen hield. In familieverband ziet men ook wel eens dat de
echtgenote~ltuwelijkspartner aandelen houdt. De Staatssecretaris heeft gcedgekeurd dat
aandelen die behoren tot een huwelijksgoederengemeenschap tot eenzelfde belang worden
gerekend. De goedkeuring strekt zich niet tot echtgenoten die buiten gemeenschap van
goederen zijn getrouwd. ta~ Mijns inziens moet de goedkeuring ook gelden bij een
geregistreerd partnerschap, ten minste als er sprake is van een gemeenschap van gcederen.
Hier zie ik dan ook een belemmering.
~a3
E.J.W. Heithuis, De handel in verlies- en herinvesteringsreservelichamen, Deventer: Kluwer 2002, blz. 19.
iaa ~
het Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP200SI1946M, Y-N 200616.2, is
een verzachting opgenomen. Bij vraag 3.1 is te vinden dat de Staatssecretaris goedkeurt dat de uitzondering ook
kan worden toegepast voor een verlies dat is geleden m een jaar waarin de aandeelhouder reeds bij de aanvang
van dat verliesjaar ten minste ? van het uiteindelijke belang bezat. Dat hoeft namelijk niet "het oudste
verliesjaar" te zijn.
ias
Kamerstukken II2000-2001, 27 209, nr. 7, blz. 16.
iab Dat de reddende engel eventueel een handelaar in verlies is, maakt dan niet uit. Hiertegen zou men kunnen
optreden door aanvullende eisen te stellen, bijvoorbeeld doordat de reddende engel kapitaal moet inbrengen. Dat
zou evenwel een beletsel kunnen gaan vorrren in reële gevallen. Het komt mij daarom juist voor dat er naast het
belang van? geen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
~a~ Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP200SI1946M, V-N 2006~6.21, vraag 3.4.
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De derde uitzondering, betrekking hebbend op het niet bekend (kunnen) zijn met de
belangenwijziging, ziet blijkens de Memorie van Toelichting uitsluitend op beursgenoteerde
vennootschappen. lag De uitzondering gaat alleen op indien de handel in de aandelen niet
uitgaat boven hetgeen gebruikelijk is.la9 Bij opkoop van aandelen kan men wel worden
geconfronteerd met de sanctie van artikel 20a Wet Vpb 1969. Of sprake is van gebruikelijke
handel kan won~íen beoordeeld aan de hand van beursstatistieken. ~ so
6.3.3.3.2
Tweede soort uitzondering: voortzetting activiteiten
De tweede soort uitzondering behelst - ruwweg gezegd - de gevallen waarin ondanks de
belangenwijziging in het lichaam (1) de activiteiten niet als belegging kunnen worden
aangemerkt en (2) voldoende activiteiten worden voortgezet. De ratio achter deze groep van
uitzonderingen is volgens de Nota van Wijziging de gedachte dat in dit geval het de nieuwe
aandeelhouder niet te doen is om de nog openstaande verliezen, maar om de onderneming
zelf. ~ s 1 Blijkens artikel 20a, vierde lid, Wet Vpb 1969 is de uitsluiting van de
verliesverrekening name lijk niet van toepassing op een verlies dat is geleden in een jaar
waarin de bezittingen van de belastingplichtige gedurende ten minste negen maanden niet
grotendeels uit beleggingen bestonden, mits:
a.
direct voorafgaande aan de belangenwijziging de gezamenlijke omvang van de
werkzaamheden van de belastingplichtige niet is afgenomen tot minder dan 30 percent
van de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden bij het begin van het oudste
verliesjaar;
b.
ten tijde van de belangenwijziging niet het voornemen bestaat de gezamenlijke
omvang van de op dat tijdstip aanwezige werkzaamheden binnen een periode van drie
jaar alsnog te laten afnemen tot minder dan 30 procent van de gezamenlijke omvang
van de werkzaamheden bij het begin van het oudste verliesjaar.
In dit artikellid zijn de beleggingstoets en de werkzaamhedentoets te onderkennen. Indien aan
deze twee toetsen wordt voldaan, dan gaat de wetgever ervan uit dat het bij de
aandeelhouderswisseling niet gaat om handel in verliezen en dan mag de voorwaartse
verliescompensatie blijven bestaan. Is2
Beleggingstoets
De beleggingstoets komt erop neer dat gedurende een periode van maximaal drie maanden in
het verlies- en winstjaarls3 de bezittingen voor meer dan SOo~o uit beleggingenlsa ~g~
bestaan. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat onder beleggingen mcet worden verstaan
bezittingen die geen functie vervullen in de uitoefening van de onderneming, maar worden
aangehouden met het oog op het verkri~~en van een rendement dat bij normaal, actief
vermogensbeheer mag worden verwacht.
In een Besluit uit 2005 heeft de Staatssecretaris
tas
Kamerstukken II2000-2001, 27 209, nr. 3, blz. 55.
tav
Zie laatste zinsnede van artikel 20a, denie lid, Wet Vpb 1969. Raakt het lichaam achteraf bekend met de
belangenwijziging, dan treedt de sanctie van artikel 20a Wet Vpb vanaf dat moment alsnog in werking
(Kamerstukken II 2000-2001, 27 209, nr. 7, blz. 17, V-N BP 21I17.5, blz. 3954).
tso
Kamerstukken 112000-2001, 27 209, nr. 6, blz. 41, V-N BP21Ils.3, blz. 3754.
tst Kamerstukken
II2000-2001, 27 209, nr. 7, blz. 17.
t sZ Kamerstukken
II 1999-2000, 27 209, nr. 7, blz. 17.
tss Blijkens
vraag 4.3 van het Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december2005, nr. CPP2005I1946M,
V-N 200616.21, hoeft er geen sprake te zijn van een aaneengesloten periode van negen maanden.
isa
In vraag 4.3 van het Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP2005I1946M, V-N
2006~6.21, geeft de Staatsseccetaris aan dat moet worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer
van de bezittingen en de daar van deel uitmakende beleggingen. De fiscale boekwaarde is dus niet relevant.
tss Kamerstukken
II2000-2001, 27 209, nr. 3, blz. 57.
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gezegd dat bedrijfsgebonden liquide middelen niet zullen worden aangemerkt als
beleggingen. ls6 In ~ 4.4 heb ik gezegd dat binnen een concern vaak het onroerend goed wordt
ondergebracht in een aparte vennootschap, waarbij verhuur plaatsvindt aan een andere
concernvennootschap. Bij overdracht van de aandelen in de vennootschap die het eigendom
van de onroerende zaak heeft, is dan onder omstandigheden geen sprake van heffing van
overdrachtsbelasting. Men zou bij toepassing van artikel 20a Wet Vpb 1969 kunnen denken
dat een onroerende zaak die wordt verhuurd aan een andere concernvennootschap niet wordt
gezien als belegging. De Staatssecretaris wil daar echter niet aan: bij verhuur aan een
concernvennootschap is sprake van belegging.157
In dit onderzoek staat de materiële onderneming centraal, waardoor het lijkt dat de
beleggingstoets geen belemmering vormt in situaties waarop dit onderzoek ziet. Toch kan
mijns inziens wel eens een discussie ontstaan met de inspecteur, wanneer een bedrijf in het
verleden een grote aandelenemissie heeft gedaan of een lening heeft aangetrokken om
werkkapitaal te krijgen en men vervolgens slechts een gedeelte van de verworven middelen
aanwendt. De vraag is dan of deze liquide middelen geen beleggingen zijn. Ter illustratie
verwijs ik naar de internethype eind jaren negentig van de vorige eeuw, waazbij bedrijven uit
die sector aanvankelijk met enorme bedragen zijn gefinancierd. De meeste bedrijven wisten
geen winsten te genereren. Dit leidde in diverse jaren tot een combinatie van verliezen en
aanwezige liquide middelen, zij het dat door de aanhoudende verliezen de omvang van die
liquide middelen lager werd. Indien na een aandelentransactie (verkoop aan nieuwe
financiers) wel winsten konden worden gemaakt, dan kan de vraag rijzen of de
beleggingstoets, welke immers per jaar wordt toegepast, verrekening van de winsten met de
verliezen niet belet. Er is op dit punt voorzover mij bekend geen jurisprudentie beschikbaar.
In het merendeel van de gevallen zal het echter gaan om gelden die direct beschikbaar mceten
zijn voor de bedrijfsuitoefening en derhalve een functie vervullen in de uitoefening van de
onderneming. In dat geval is er sprake van bedrijfsgebonden liquide middelen en mag mijns
inziens de beleggingstoets geen probleem vormen.
Mijn conclusie is dat de beleggingstoets normaliter geen belemmering voor de doorstart van
een materiële onderneming oplevert.
Werkzaamhedentoets
De werkzaamhedentoets houdt in dat de gezamenlijke omvang van de werkzaamheden op het
moment direct voorafgaand aan de aandelentransactie niet met meer dan 700~o mag zijn
afgenomen in vergelijking met de werkzaamheden bij het begin van het oudste jaar, waarvan
het verlies nog niet volledig is verrekend. Het gaat dus om de omvang van de werkzaamheden
en niet om de aard van de werkzaamheden, waardoor een wijziging van activiteiten niet per
defmitie wordt getroffen door de beperking in verliesverrekening. Om te voorkomen dat men
de werkzaamheden niet laat inkrimpen met meer dan 700~0, maaz daarmee wacht tot na de
aandelenoverdracht, zodat men niet onder de werking van artikel 20a, vierde lid, onderdeel a,
Wet Vpb 1969 zou vallen, heeft de wetgever een oplossing ge formuleerd in artikel 20a, vierde
lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969. In dit tweede onderdeel is namelijk de aanvullende eis
opgenomen dat op het moment van aandelenoverdracht ook niet het voornemen mag bestaan
de werkzaamheden binnen drie jaar na de overgang van de aandelen alsnog tot onder de grens
van 30oro te laten afnemen ("voornemenstoets" of "intentietoets"). De bewijslast van dit

isb

Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP2005~1946M, V-N 200616.21, vraag 5.1.
157 Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP2005~1946M, Y-N 200616.21, vraag 4.2.
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voornemen ligt bij de belastingplichtige zelf.158 Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
directieverslagen, verslagen van overleg van de ondernemingsraad, notulen et cetera. Kok kan
zich situaties voorstellen waarin de directie van een onderneming nog een jaar wil aanzien
hoe een verlieslatende activiteit zich ontwikkelt alvorens een beslissing over het inkrimpen
van die werkzaamheden te nemen. ~ 59 Hij meent dat dit in beginsel voldoende is om de
compensabele verliezen in stand te houden. Als redelijkerwijs is te verwachten dat de
werkzaamheden niet op korte termijn winstgevend worden, dan a~l dat zijns inziens ertoe
kunnen leiden dat de belastingplichtige niet voor de intentietoets 16o slaagt. In artikel 20a,
vijfde lid, Wet Vpb 1969 is opgenomen dat werkzaamheden die in samenhang met de
belangenwijziging zijn aangevangen buiten beschouwing blijven. Dit is opgenomen om te
voorkomen dat juist vóór een aandelentransactie activiteiten worden ingebracht om zo de kans
op het voldoen aan de werkzaamhedentoets te vergroten.161
In de parlementaire geschiedenis is aan de orde gekomen wanneer aan de
werk~aamhedentoets is voldaan. In de Nota van Wijziging wordt opgemerkt: "Bij de vraag of
er sprake is van zo'n inkrimping, kunnen verschillende factoren een rol spelen, zoals de
personeelsbezetting, de omzet en de bezittingen. Welke factoren doorslaggevend zijn, hangt af
van de desbetreffende bedrijfstak. Bij een arbeidsintensief bedrijf, zoals een bedrijf dat ITdeskundigen detacheert, zal de personeelsbezetting de belangrijkste factor vormen. Bij
bijvoorbeeld een energiebedrijf zullen vooral de omzet en de materiële vaste activa relevant
2
zijn. " 16 Naderhand heeft de Staatssecretaris nog opgemerkt dat als bij een scheepswerf
periodes van veel orders worden afgewisseld met periodes van weinig orders er niet per
defmitie sprake is van een afname van de werkzaamheden tot minder dan 30oro. Niet alleen de
omzet speelt een rol, maar ook de omvang van het personeelsbestand en het vermogen dat in
de materiële vaste activa is géinvesteerd. Daarbij gaf de Staatssecretaris aan dat bij een
tijdelijke afname van de omzet geen sprake zal zijn van een inkrimping met meer dan 70oro.163
De werkzaamhedentoets bij een fiscale eenheid Vpb vindt plaats op het niveau van die fiscale
eenheid Vpb, omdat zij immers de belastingplichtige is. De Staatssecretaris gaf in vraag 4.1
van zijn vrage~ en antwoordenbesluit uit 2005 het voorbeeld waarbij concern M(een fiscale
eenheid Vpb) alle aandelen in concern D(eveneens een fiscale eenheid Vpb) verwerft. D
beschikt over onverrekende verliezen. Onderdelen van concern D worden na overname van de
aandelen samengevcegd met onderdelen van concern M. Enkele werkzaa.mheden worden
gestaakt. Vraag is nu of bij de werkzaamhedentoets mcet worden gekeken naar de
werkzaamheden van het gehele concern D of naar de overgenomen vennootschappen van
concern D afzonderlijk. In zijn antwoord geeft hij aan dat onderzocht moet worden of de
werkzaamheden van in de fiscale eenheid D gevcegde vennootschappen gezamenlijk in de
nieuwe fiscale eenheid van concern M in voldoende mate worden voortgezet.1óa Het antwoord

158 Het NOB suggereerde om een weerlegbaar vermoeden van handel in verliescompensatie aan te nemen, indien
de activiteiten binnen drie jaar na de aandeelhouderswisseling aanzienlijk inkrimpen. De Staatssecretaris wilde
daar niet aan, omdat het in het belang van de belastingplichtige is om voorafgaande aan de
aandeelhouderswisseling zekerheid te kunnen verkrijgen of en zo ja, in hoeverre de verliezen verrekenbaar
blijven. Zou men het NOB volgen, dan kan de zekerheid niet worden gegeven. Zie Handelingen II 2000-2001,
blz. 20-1583. Over die zekerheid schrijf ik in ~ 6.3.3.5.
i59
Q.W.J.C.H. Kok, `De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting', WFR 200116436, blz.
734735.
ibo Kok
spreekt abusievelijk van de beleggingstoets.
16~ Kamerstukken II2001-2002, 28 034, nr. 3, blz. 34.
i62
Kamerstukken II2000-2041, 27 209, nr. 7, blz. 17, Ii-N BP 21~17.5, blz. 3954.
i63 Kamerstukken
II, Handelingen, 8 november 2000, 20-1583, V-N BP 21~19.5, blz. 4223.
iba Besluit
staatssecretaris van Financiën van 20 december 2005, nr. CPP2005~1946M, V-N 200616.21
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van de Staatssecretaris komt mij juridisch juist voor en is in de insolventiepraktijk ook
uitvoerbaar. Het zou anders een vrij moeilijke exercitie worden om per vennootschap vast te
stellen welke vennootschap haar werkzaamheden met meer dan 70oro heeft ingekrompen.
De ondernemingen die verliezen hebben geleden rondom de start of de verwerving van de
werkzaamheden, dienen rekening te houden met de aanvullende uitzondering in artikel 20a,
~evende lid, Wet Vpb 1969. Indien de omvangrijkste werkzaamheid in het oudste verliesjaar
of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren is aangevangen of verworven, dan wordt als
het oudste verliesjaar gelezen het jaar waarvan het verlies ten tijde van de belangenwijziging
nog niet volledig is verrekend en de omvang van de werkzaamheden het grootst was. Het gaat
om bedrijven die nooit uit de situatie van aanloopverliezen komen. Bij deze bepaling gaat het
met name om nieuwe ondernemers die aanvankelijk veelbelovend lijken en waarvan
dientengevolge de werkzaamheden aanzienlijk worden uitgebreid, maar gaandeweg die
werkzaamheden aanzienlijk moeten inkrimpen, omdat niet aan de verwachtingen voldaan kan
worden. Het oudste verliesjaar zou in zo'n geval een minder correcte vergelijkingsbasis zijn.
Als er meerdere werkzaamheden door een lichaam worden ven-icht, dan mcet er gekeken
worden naar wat de omvangrijkste werkzaamheid aan het begin van het oudste verliesjaar
was. Het gaat hier dus niet om een faciliteit voor de ondernemers, maar om een aanscherping
ten gunste van de fiscus. Door deze regeling zal er immecs sneller sprake zijn van inkrimping
van de werkzaamheden.
De werkzaamhedentcets is een eenmalige toets in dier voege dat het g~at om een vergelijking
van de omvang van de werkzaamheden op het tijdstip direct voorafgaande aan de
belangenwijziging en aan het begin van het oudste verliesjaar. Indien niet aan de
werkzaamhedentoets wordt voldaan, dan gaan alle verliezen voor verrekening teloor. De
werkzaamhedencompartimentering van artikel 20a, elfde lid, Wet Vpb 1969 kan dan wel eens
soelaas bieden. Indien niet is voldaan aan de werkzaamhedentcets, maar wel aan de
beleggingstoets, dan kan verliesvercekening plaatsvinden vooczover de winsten of inkomens
zijn toe te rekenen aan de werkzaamheden die aanwezig waren direct voorafgaande aan de
wijziging. Men kan zich overigens afvragen of de werkzaamhedencompartimentering veel
uitkomst kan b ieden, omdat de ven ekening immers betrekking heeft op verrekening van
winsten te behalen met restantwerkzaamheden, althans ingekrompen tot minder dan 300~o.16s
Daamaast
is
er
geen
rechtvaaniiging
te
vinden
voor
het
feit
dat
de
van
het
werkzaamhedencompartimentering geen toepassing vindt, indien de bezittingen
lichaam in het verliesjaar en het winstjaar gedurende meer dan drie maanden grotendeels
bestaan
uit beleggingen.
Kok
ziet
dit juist als
een situatie
waarin de
werkzaamhedencompartimentering gced zou werken. 166 Winsten en verliezen van
werkzaamheden die naast het beleggen worden ontplooid, kunnen dan worden verrekend,
zonder dat het risico bestaat dat resultaten van de beleggingen onderling of inet resultaten van
de andere werkzaamheden worden verrekend. Ik zie hier dan ook wel een belemmering, maar
deze gevallen zullen zich eigenlijk niet voordoen bij de situaties waarop dit onderzcek ziet.

Alles overwegende concludeer ik dat de werkzaamhedentcets geen belemmering voor de
doorstart van een onderneming waarop dit onderLOek ziet, zal opleveren.

ibs Zie Chr. Spanjersberg 8z A.P.J.D. Rambhadjan, `De nieuwe verliescompensatie: een toetsing van nieuwe
toetsen', WFR 2001~6346, blz. 743.
~66 Q.WJ.C.H.
Kok, `De beperking van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting', WFR 200116436, blz.
736.
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6.3.3.4
Overgangsrecht
Aangezien het overgangsrecht nog enige tijd relevant zal zijn, ga ik hier nader op in. Artikel
20a Wet Vpb 1969 is namelijk van toepassing met ingang van boekjaren die beginnen op of
na 18 oktober 2000.1ó~ Een wijziging in het uiteindelijke belang in de belastingplichtige die
voor 27 juni 2000168 heeft plaatsgevonden blijft onder voorwaarden buiten aanmerking.169
Deze voorwaarden zijn dat artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) de verliesverrekening
niet zou hebben verhinderd, het lichaam direct voorafgaande aan de belangenwijziging een
onderneming drijft en het verlies dat venekend wordt niet stamt uit een jaar waarin de
bezittingen van het lichaam gedurende ten minste negen maanden grotendeels uit beleggingen
hebben bestaan, terwijl evenmin wordt verrekend met de winst van een jaar waarin de
bezittingen gedurende ten minste negen maanden grotendeels uit beleggingen bestaan.l~o
Indien men dus de winst van een boekjaar dat aanvangt op of na 18 oktober 2000 wil
terugwentelen, dan blijft voor de vraag of er sprake is van een belangrijke belangenwijziging
(hoofdregel van het eerste lid) een wijziging in het uiteindelijke belang van voor 27 juni 2000
buiten beschouwing, als aan de beschreven voorwaarden wordt voldaan. Het is dus niet juist
te stellen dat artikel 20a Wet Vpb niet van toepassing is op boekjaren die aangevangen zijn
vóór 27 juni 2000.
6.3.3.5
Beperking verliesverrekening geen.belemmering
Mijn conclusie is dat de regeling van artikel 20a Wet Vpb 1969 geen belemmering vormt bij
de doorstart van een onderneming. Bij een aandelentransactie zal al snel sprake zijn van een
relevante belangenwijziging, maar aan de beleggingstoets en werkzaamhedentoets zal bij een
doorstart van een onderneming waarop dit onderzoek ziet, kunnen worden voldaan. Denkbaar
is dat in uit~nderlijke gevallen niet kan worden voldaan aan de werkzaamhedentoets. Het
gaat dan om gevallen waarbij na de aandelentransactie sprake is van inkrimping van de
werkzaamheden met meer dan 70oro. Dat zie ik evenwel niet als een doorstart van een
onderneming als bedoeld in dit onderLOek.
Overigens merk ik op dat de belastingplichtige op grond van artikel 20a, tiende lid, Wet Vpb
1969 zekerheid kan krijgen van de inspecteur, die bij voor bezwaar vatbare beschikking
beslist. In gevallen van voorwaartse verliesverrekening gaat het dan om beantwoording van
de volgende vragen: l ~ 1
a.
is sprake van een situatie waarin het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in
belangrijke mate wijzigt of is gewijzigd;
b.
c.

is voldaan aan de beleggingstoets in een verliesjaar;
is voldaan aan de werkzaamhedentcets;

Het is daarom verstandig om ten tijde van de belangenwijziging te verzoeken om een
beschikking ex artike 1 20a, tiende lid, Wet Vpb 1969. Daarmee kan dan zekerheid worden
verkregen of voldaan is aan de voorwaarden van de werkzaamhedentoets. t 72 De inspecteur
16~ Artikel XV van de Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567. Op 18 oktober 2000 is een Nota van
Wijziging ingediend. Daarbij zijn enkele artikelleden van artikel 20a Wet Vpb 1969 aangepast.
168 Dag van aanbieden wetsvoorstel Ondernemingspakket (waarvan artikel 20a Wet Vpb 1969 onderdeel
uitmaakte) aan de Tweede Kamer.
169 Artikel XIVd van de Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567.
l~o De handel in verliezen van beleggingsvennootschappen wordt dus niet beschermd, omdat zij geen materiële
onderneming drijven. Daar kan men wel vraagtekens bij zetten, omdat hun handelen namelijk in de regel ruimer
is dan het normale vermogensbeheer.
1~~ De onderwerpen vermeld onder artikel 20a, tiende lid, onderdelen d. en e., hebben betrekking op de
achterwaartse verliesverrekening.
ln Artikel 20a, tiende lid, onderdeel c, Wet Vpb 1969.
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kan niet tecugkomen op een voor de belastingplichtige positieve beschikking, tenzij de
belastingplichtige onjuiste gegevens heeft verstrekt.173 Bij dit laatste denk ik bijvoorbeeld aan
de voornemenstoets (ook wel intentietcets genoemd). Dit is een tcets als onderdeel van de
werkzaamhedentoets. Indien de belastingplichtige kort na de belangenwijziging verzoekt om
de beschikking en niet aangeeft dat hij ten tijde van de belangenwijziging al de intentie had de
werkzaamheden tot onder de grens van 30oro te laten afnemen, dan zijn er onjuiste gegevens
verstrekt. Als men wacht totdat er winst wordt gegenereerd, dan moet men soms jaren later
gaan oordelen over de toestand ten tijde van de belangenwijziging.
6.3.4

Fiscale eenheid Vpb

6.3.4.1
Inleiding
Indien de aandelen in een vennootschap die behoort tot een fscale eenheid Vpb worden
vervreemd, dan zal bij een aandelentransactie bijna altijd sprake zijn van verbreking van de
fiscale eenheid Vpb. Bij een aandelentransactie die leidt tot een bezit van minder dan 95a~o is
immers al sprake van zo'n verbreking. De aandelentransactie die leidt tot verbreking van een
fiscale eenheid Vpb kan een aantal fiscale gevolgen hebben, die in deze paragraaf in kaart
worden gebracht.
In ~ 6.3.4.2 wordt eerst kort ingegaan op de algemene aspecten van de fiscale eenheid Vpb.
Per 1 januari 2003 kennen we een herzien regime voor de fiscale eenheid Vpb. Onder het
oude regime, waarvoor nog een bezitsvereiste van minimaal 99a~o gold, vond geforceerde
verbreking van de fiscale eenheid door vervreemding van aandelen vaak plaats. Op die manier
werd een zieke dochter uit een concern gelicht, waaidoor de achterblijvende onderdelen van
de fiscale eenheid Vpb niet werden geconfronteerd met bepaalde belastingschulden. In ~
6.3.4.3 wordt nader ingegaan op de verbreking onder het oude regime.
De verbreking van een fiscale eenheid Vpb onder het nieuwe regime heeft niet meer de
attractiviteitswaarde die het oude regime had. In ~ 6.3.4.4 worden de redenen daarvan
uitgelegd.

Bij de verbreking van een fiscale eenheid Vpb zijn nog twee andere onderwerpen relevant,
namelijk de onderlinge vorderingen en schulden (~ 6.3.4.5) en het meegeven van verliezen (~
6.3.4.6). Dan kom ik nog te spreken over de sterfhuis- en ziekenhuisconstructie in verband
met een fiscale eenheid Vpb (~ 6.3.5). Aansluitend volgen de belangrijkste conclusies inzake
de fiscale eenheid Vpb (~ 6.3.6).
Tot slot van deze inleiding merk ik op dat hierna alleen die aspecten worden besproken die
specifiek zijn voor een aandelentransactie in de insolvertiepraktijk. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk dat bij zulk een transactie ook de sanctie van artikel 15ai Wet Vpb 1969 (overdracht
van vermogensbestanddelen gedurende de bestaansduur van de fiscale ~nheid Vpb) van
toepassing is, maar dat is niet specifiek voor de aandelentransactie door een insolvente
BVINV. Ook kunnen zich allerlei bijzondere gevallen voordoen, zoals de samenloop tussen
een fiscale eenheid Vpb en juridische splitsing. Ik heb ervan afgezien dergelijke bijzondere
gevallen te behandelen.
6.3.4.2
Algemene aspecten van de fiscale eenheid Vpb
In deze subparagraaf worden in het kort enkele algemene aspecten van de fiscale eenheid Vpb
en het overgangsrecht weergegeven.

173 Kamerstukken II 1999-2000, 27 209, nr. 6, blz. 43.
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Onder het per 1 januari 2003 geldende regime moet de moedermaatschappij de juridische en
economische eigendom van minimaal 950~o van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal
van een dochtermaatschappij houden. In tegenstelling tot de deelnemingsvrijstelling is de
fiscale eenheid Vpb niet imperatief, maar facultatief. Op verzoek van de belastingplichtigen
wordt de belasting geheven alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden
en het vermogen van de dochtermaatschappij deel uitmaken van de werkzaamheden en het
vermogen van de moedermaatschappij (artikel 15, eerste lid, Wet Vpb 1969). l~a De
belangrijkste voordelen van een fiscale eenheid Vpb zijn de mogelijkheid tot horizontale
verliescompensatie (het verlies van de ene vennootschap kan worden verrekend met winsten
van de andere vennootschap) en dat er geen belastingheffing plaatsvindt over intercompanywinsten. Belangrijkste nadeel is het goodwill-gat. Dit houdt in dat men potentieel
liquidatieverlies kwijt kan raken door opname van een dochter in een fiscale eenheid Vpb. Op
grond van artikel 13d, achtste lid, Wet Vpb 1969 kan men bij latere ontvceging een fors
bedrag aan opgeofferd bedrag verspelen (goodwill-gat) en dus een fors bedrag aan potentieel
liquidatieverlies. Andere nadelen zijn de hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle participanten
van de fiscale eenheid voor de verschuldigde vennootschapsbelasting (artikel 39 Iw 1990) en
specifieke regelingen in de Wet Vpb 1969, zoals de sanctie bij overdracht van
vermogensbestanddelen met stille reserves gedurende en binnen de fiscale eenheid Vpb
(artikel 15ai Wet Vpb 1969), beperkingen op het gebied van verliesverrekening et cetera.
6.3.4.3

Verbrelcing onder oude regime

Onder het oude regime was het gemakkelijk een fiscale eenheid Vpb met terugwerkende
kracht te verbreken. Het was een planbare aangelegenheid en taxplanning was daarom in de
insolventiepraktijk niet ongebnzikelijk.
17s
De verbreking geschiedde bij deze taxplanning door enkele aandelen te vervreemden,
waardoor de moeder niet langer aan de voorwaarde van bezit van alle aandelen (990~0 of
meer)176 voldeed. In HR 6 november 1991, BNB 1992~97~`; V-N 1991, blz. 3433, pt. 10, werd
bepaald dat een dergelijke verbreking ter voorkoming van een desinvesterings-WIlZ-claim (de
WIR- investeringspremie was te beschouwen als een negatief belastingbedrag en moest
worden terugbetaald bij desinvestering binnen een bepaalde termijn) niet in strijd was met
doel en strekking van artikel 15 Wet Vpb 1969 en derhalve geen fraus legis was, en dat de aan
deze overdracht ten grondslag liggende overeenkomst evenmin een ongeoorloofde of
onzedelijke ooraaak had. De WIR werd in 1988 afgeschaft, I~~ maar nadien werd door
verbreking voorkomen dat de achterblijvende fiscale eenheid Vpb c.q. moeder werd
geconfronteerd met een desinvesteringsbijtelling ter zake van genoten investeringsaftrek in
het verleden, wanneer bedrijfsmiddelen werden vervreemd. Deze bijtelling leidt tot verhoging
14 Blijkens HR 17 februari 2006, V-N 2006~12.12, kan het verzoek ook impliciet geschieden, bijvoorbeeld door
in de aangifte uit te gaan van opneming van een dochtermaatschappij in een fiscale eenheid Vpb. Aan de
kenbaarheid van een verzoek om een fiscale eenheid Vpb staat volgens de Hoge Raad niet noodzakelijkerwijs in
de weg dat bij het verzoek geen machtiging van de dochter is gevoegd. Ook staat daaraan niet in de weg dat het
verzoek niet is gedaan met gebruikmaking van het daartoe voorgeschreven formulier.
15 Onder het oude regime moest men alle aandelen bezitten. In de praktijk ging het dan om 990~0, waarbij
zoekgeraakte aandelen niet meetelden (zie punt 2.1 van de Toelichting op de standaardvoorwaanien).
16 Zie voor een nadere precisering hiervan (zo telden zoekgeraakte aandelen niet mee) de toelichting bij de
standaardvoorwaazden bij een fiscale eenheid (Resolutie van 30 september 1991, nr. DB91I2310), onderdee12.1.
17 Bij beschikking van 27 februari 1988 (nr. 088-621, Stcrt. 40A) werd voor investeringen in alle
bedrijfsmiddelen het percentage van de WIR-basispremie op nihil gesteld (was 12,5"~0) met ingang van 29
februari 1988. Deze beschikking is goedgekeurd bij Wet van 21 december 1988, Stb. 1988, 620. Met ingang van
1 januari 1990 is formeel een einde gekomen aan de WIR (zij is toen vervangen door een investeringsaftrek),
maar materieel was zij op 29 februari 1988 al afgeschaft. In de tussenperiode kon men alleen een
kleinschaligheidstoeslag van maximaal6o~o als investeringsbijdrage claimen.
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van de winst van de fiscale eenheid Vpb en dus niet zoals de des-WIR tot een negatief
belastingbedrag. Het grootste voordeel van verbreking was echter dat de fiscale eenheid Vpb
bij opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten geen vrijvalwinst vanwege de
de
ontvoegde
dochter
toeviel.
De
niet-betaling
van
schuldeisers
van
kwijtscheldingswinstregeling kan volgens de Hoge Raad niet op vrijvalwinst worden
toegepast, omdat er geen sprake is van~rijsgeven door de schuldeisers, maar van teloorgang
van de rechten van die ~huldeisers. ~
Bovendien kon na een ontvoeging van de fiscale
eenheid Vpb een akkoord tot stand worden gebracht zonder dat de in beginsel bij de moeder
achterblijvende verliescompensatie werd aangetast. Uitgangspunt was namelijk dat verliezen
achterbleven bij de moedermaatschappij, tenzij de moedermaatschappij failliet was en werd
ontbonden, want dan konden de door de dochter gemaakte verliezen met haar worden
meegegeven. 179 Opgemerkt zij dat de verbreking door de tiende standaardvoorwaarde
terugwerkende kracht had tot de aanvang van het jaar.lgo Het was dus bijvoorbeeld mogelijk
om bij een faillissement in oktober de fiscale eenheid Vpb in de daaropvolgende maand te
verbreken met terugwerkende kracht tot januari in hetzelfde jaar. Dat kwam omdat onder de
oude regeling een fiscale eenheid Vpb slechts gold per geheel boekjaar, hetgeen onder de
huidige regeling anders is.

Bij verbreking van een fiscale eenheid Vpb diende men wel bedacht te zijn op de zestiende
standaardvoorwaarde, te vergelijken met artikel 15ai Wet Vpb 1969. Deze
standaardvoorwaarde hield in dat in bepaalde gevallen bij ontvceging van een
dochtermaatschappij binnen zes jaar na zogenaamde besmette transacties een herwaardering
van alle vermogensbestanddelen van de dochtermaatschappij moest plaatsvinden ten gunste
van de belastbare winst van de fiscale eenheid Vpb. Onder bepaalde omstandigheden gold een
vetzachting bi' een interne reorganisatie waarbij een (deel van de) onderneming werd
overgedragen. ~81 Deze standaardvoorwaarde leveide echter in de insolventiepraktijk geen
groot beletsel op, omdat ofwel in het verleden niet was geschoven met stille reserves tussen
de maatschappijen, ofwel omdat het voordeel van de verbreking van de fiscale eenheid Vpb
groter was dan het nadeel van de zestiende standaardvoorwaarde.
6.3.4.4

Verbrelcing onder herziene regime

Onder het herciene regime is de attractiviteit van de verbreking van een fiscale eenheid Vpb
sterk verminderd. De wetgever heeft daartce drie middelen ingezet:
1.
geen terugwerkende kracht meer van de verbreking;
2.
minder snelle tcepassing van de kwijtscheldingswinstregeling;
3.
waardering van de schuld van de ontvcegde dochter bij verbreking.
Het voordeel ter zake van de desinvesteringsbijtelling bij een verbreking is nog steeds
aanwezig, l 82 maar dat was niet het meest aantrekkelijke van de verbreking.

178 Hoge Raad 14 oktober 1992, BNB 1992~392, V-N 1992, blz. 3314, pt. 12.
179 Ministerie van Financién, 9 januari 1987 nr. 286-18 451, V-N 1987~888, pt. 23, het Besluit staatssecretaris van
Financiën 5 juli 1995, nr. IB95~2643M, V-N 1995, blz. 2680, pt. 17. en het Besluit staatssecretaris van
Financién 3 maart 1998, nr. DB98I1161, V-N 1998~20.17. Deze drie Besluiten zijn per 1 januazi 2006
in~etrokken (Besluit staatssecretaris van Financién 16 december 2005, nr. CPP2005I2663M, V-N 200617.8)
18 Voor het begrip jaar zij verwezen naar artikel 7, vierde lid, Wet Vpb 1969. In de meeste gevallen is het jaar
gelijk aan het kalenderjaar.
181 Zie onderdee19.1 van de Toelichting op de standaardvoorwaarden artikel 15 Wet Vpb.
182
De desinvestering moet wel plaatsvinden na de ontvoeging, want dan wordt alleen de
desinvesteringsbijtelling tot de winst van de ontvoegde vennootschap gerekend (anders tot de winst van de
fiscale eenheid Vpb, hetgeen nu juist niet de bedoeling is).
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63.4.4.1

Geen terugwerkende kracht meer

De fiscale eenheid Vpb kan op gezamenlijk veracek worden verbroken met ingang van het in
het verzcek gencemde tijdstip, doch niet eerder dan met ingang van de datum van indiening
sa
van het veraoek. l s3 Een verLcek tot ontvceging zal steeds worden gehonoreerd. l
Er is geen sprake van terugwerkende kracht. Volgens de Staatssecretaris mcet een ontvoeging
een keuze voor de tcekomst zijn. Zou men terugwerkende kracht toestaan, dan zouden de
betrokken maatschappijen de beslissing tot ontvoeging kunnen nemen, wanneer de eeds
gerealiseerde resultaten over het boekjaar daartce aanleiding geven. Er zou dan sprake zijn
van een spel zonder nieten.lss Ook is ontvoeging aan de orde wanneer niet langer aan de
wetteli~ke vereisten is voldaan, bijvoorbeeld door zoveel aandelen te vervreemden dat men
onder de 95o~o-grens komt.lsb Artikel 14, eerste lid, Besluit fiscale eenheid 2003 bepaalt dat
bij vervreemding van de aandelen in een dochtermaatschappij de fiscale eenheid eindigt
voorafgaand aan de vervreemding van de aandelen. Daarmee ligt vast dat de
moedermaatschappij de aandelen in de dochter heeft vervreemd buiten de fiscale eenheid
Vpb. Indien men voldoet aan de voorwaarden van een deelneming; zoals het
minimumpercentage van Sa~o, l g~ dan kan rren daarvan gebruik maken. Overigens betekent
verbreking van de fiscale eenheid Vpb ten aanzien van één dochtermaatschappij niet dat de
fiscale eenheid Vpb ten aanzien van de andere participanten als zodanig wordt verbroken en
er een nieuw verccek benodigd is.lss
6.3.4.4.2
Kwijtscheldingswinstregeling
Dit is aan de orde gekomen in ~ 6.2.2.1. Daarin werd kritiek uitgeoefend op de beperking van
de kwijtscheldingsvrijstelling bij een fiscale eenheid Vpb. Door mij werd de beperking wel
gerechtvaardigd geacht.
6.3.4.4.3

Herwaardering schuld ontvoegde dochter

Artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 geeft een regeling voor de situatie dat een
dochtermaatschappij in het zicht van haar liquidatie wordt ontvoegd. Deze bepaling luidt als
volgt:
"Indien een dochtermaatschappij in het zicht van haar liquidatie wordt ontvoegd, worden op
het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het ontvoegingstijdstip achtereer~volgens:
a.
de schulden van die dochtermaatschappij gesteld op de bedrijfswaarde als deze
waarde lager is dan de nominale waarde van de schuld, en
b.
de aan de dochtermaatschappij toe te rekenen egalisatiereserves als bedoeld in artikel
3.53, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en
herirrvesteringsreserves als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel aan
de winst toegevoegd. "
De fiscale implicaties van deze nieuwe wettelijke regeling zijn groot. In afwijking van de
door de Hoge Raad in de Fokkerarrestenls9 geformuleerde regels omtrent het tijdstip waarop
is3 Artikel 15, zesde lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
isa Kamerstukken II 2000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 17. Onder het oude regime vond de Staatssecretaris overigens
nog dat hij een verzoek ook kon weigeren, hdien de verbreking (mede) haar grond vond in het behalen van
onbedoelde fiscale voordelen. Zie de toelichting bij standaardvoorwaarde 3.2. Overigens had dit weinig
betekenis, omdat partijen altijd door het vervreemden van enkele aandelen het einde van de fiscale eenheid Vpb
konden forceren.
iss Kamerstukken 112000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 15.
lsb
Artikel 15, zesde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
~s~ De oneigenlijke deelneming laat ik nu even buiten beschouwing.
iss Artikel 15, zesde lid, slot, Wet Vpb 1969.
ls9 Zie over deze arresten ~ 5.2.2.3.1.
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tot verplichte winstneming op onbetaald gebleven schulden19o dient te worden overgegaan,
gooit de wetgever het thans over een volstrekt andere boeg: bij ontvoeging is verplichte
waardering van schulden op lagere bedrijfswaarde bij de schuldenaar de regel. Bij een
BVlNV in fmanciële moeilijkheden zal de bedrijfswaarde lager zijn dan de boekwaarde. Dit
leidt tot winst van de fiscale eenheid Vpb. De volgorde is dat eerst de schulden moeten
worden geherwaardeerd en dat vervolgens de betreffende fiscale reserves aan de winst moeten
worden tcegevoegd.

Bij artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 wil ik vier kanttekeningen maken.
1.
Rechtsgrond ontbreekt
Blijkens de parlementaire geschiedenis heeft artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 tot doel te
voorkomen dat als gevolg van de ontvoeging de heffing over de winst, die ontstaat door
vrijval van de bij het faillissement van de dochter onbetaald gebleven schulden, niet kan
worden geëffectueerd, omdat de dochtermaatschappij onvoldcende middelen heeft om haar
belastingschulden te voldoen.191 Uit het arrest Fokker-II192 blijkt echter dat een faillissement
van een vennootschap ten aanzien van zijn onbetaald gebleven schulden niet tot een
belastbare vrijvalwinst leidt, zolang crediteuren hun rechten niet prijsgeven De
veronderstelling uit de parlementaire geschiedenis is dus apert onjuist.
Feit is natuurlijk wel dat de verliezen van de dochtermaatschappij hebben geleid tot minder
winst of ineer verlies van de fiscale eenheid Vpb. In wezen worden met artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969 die verliezen tecuggenomen. In sommige gevallen kan evenwel sprake zijn van
overcorrectie (zie onder punt 4 hiema).
2.
Ontvoeging in zicht van liquidatie
De wettekst spreekt over "ontvoegen in het zicht van liquidatie", maar geeft geen enkele
tcelichting (1) omtrent de duur van de periode en (2) wat liquidatie inhoudt.
Ad 1. Het begrip "in het zicht van liquidatie" betreft een nieuw begrip in de fiscale wetgeving.
In artikel 31, derde lid, Wet IB 1964 werd nog gesproken over "in liquidatie treden" of
"waarschijnlijk binnenkort in liquidatie treden". Uit onder meer HR 17 maart 1982, BNB
1982I157~`, blijkt dat laatstgenoemde bepaling een geobjectiveerde benadering tot
uitgangspunt neemt, hetgeen impliceert dat pas nadat de liquidatie van de vennootschap
plaatsvindt na afloop van een periode van zesenhalf jaar volgend op de gewraakte
aandelenverkoop, deze bepaling toepassing mist. Deze geobjectiveerde benadering heeft tot
gevolg dat in geval van een in liquidatie treden binnen de referentieperiode, de betreffende
bepaling zonder meer van toepassing is, ook al zou de subjectieve wetenschap omtrent de
toekomstige liquidatie op het tijdstip van vervreemding van de aandelen ontbreken.193 Dit zou
19o Het is de vraag of artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969, ook geldt voor interne schulden. Duidelijk is wel dat
artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 daar wel op ziet. Bij ontvoeging moet dan worden uitgegaan van de
nominale waarde. Bij artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 gaat het om de bedrijfswaarde welke bij
onvolwaardige vorderingen lager is dan de nominale waarde. J.L. van de Streek 8c S.A.W.J. Strik, `Een
noodlijdende dochtermaatschappij in een fiscale eenheid voor de heffing van de vennootschapsbelasting', TFO
2004171, blz. 35-36, verdedigen dat artikel 15aj, derde lid, voor een interne schuld bij ontvoeging voorrang zou
moeten krijgen voor een evenwichtig resultaat. Daarmee ben ik het eens, want bij waardering op nominale
waarde zou bij latere kwijtschelding weer winst moeten worden genomen.
191 Kamerstukken 112000-2001, 26 854, nr. 8, blz. 10.
i9z Hoge Raad 18 oktober 2002, BNB 2003~44, Y-N 2002~51.18.
193 E.J.W. Heithuis, `Herziening regime fiscale eenheid Vpb', TFO 2001I58, blz. 338, meent dat het voor de
hand ligt uit te gaan van zesenhalfjaar.
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betekenen dat een reorganisatie door ontvoeging van de zieke vennootschappen ernstig kan
worden bemoeilijkt, omdat dan standaard artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 toepassing
vindt. Hoewel de wetgever voor de tcepassing van artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 wil
aansluiten bij die jurisprudentie, kan men zich afvragen of de bewoordingen van artikel 15aj,
derde lid, Wet Vpb 1969 niet een meer gesubjectiveerde benadering suggereren. Zeker is dit
evenwel niet, zodat ik in zijn algemeenheid aanbeveel om in de akte van aandelenoverdracht
aangaande een fiscaal gevoegde dochtermaatschappij die wordt overgedragen, een nonliquidatiebeding op te nemen.19a Daarmee zou de bewijspositie van de belastingplichtige
verbeteren
Ad 2. De vraag rijst wat precies onder liquidatie moet worden verstaan. Mees19s meent dat
faillissement geen liquidatie impliceert.196 Liquidatie zoals de Hoge Raad dat blijkens HR 29
juni 1977, BNB 1977~222~` en 223~`, ziet, omvat een besluit tot ontbinding gevolgd door
vereffening van het vermogen. Liquidatie omvat niet de eventuele ontbinding tijdens
faillissement. Ik vraag me af of de fiscale rechter Mees gelijk gaat geven. De toelichting in de
parlementaire geschiedenis op de bepaling laat duidelijk zien dat de wetgever beoogt artikel
15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 op faillissementssituaties van tcepassing te doen zijn,197 maar
de bewoordingen in de wettekst strekken zich niet uit tot faillissementssituaties, zo lijkt het
althans. Mees verwijst naar het ex warrantobligatáes-arrest (HR 24 jant.iari 1996, BNB
1996~138~`, V-N 1996, blz. 763, pt. 17). Daarin gaf de Hoge Raad aan dat de wens van de
wetgever om iets onder het bereik van een bepaling te doen vallen, onvoldoende gondslag
biedt om een artikel in die zin extensief uit te leggen. Het is dan ook maar zeer de vraag of
artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 het voor de wetgever beoogde effect heeft, aldus Mees.
Hierbij merk ik wel op dat dit arrest mogelijk een uitzondering is in een bijzonder geval. De
vraag is dus of dit arrest ook kan worden gebruikt voor de uitleg van artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969. In elk geval lijkt het mij verstandig als de wetgever door wetsaanpassing hier
verduidelijking brengt, bijvoorbeeld door achter het woord `liquidatie' toe te voegen
`waaronder faillissement mede wordt begrepen'.

3.
Bedrijfswaarde
De Hoge Raad 198 defmieert het begrip "bedrijfswaarde" (dat naar Nederland is komen
overwaaien vanuit het Duitse belastingrecht, alwaar wordt gesproken van "Teilwert") als
volgt: "Onder bedrijfswaarde is te verstaan de waarde welke een verkrijger bij overneming
van de gehele onderneming zou toekennen aan het afzonderlijke activum, indien hij zou
uitgaan van de overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou zijn de uitoefening van
de onderneming voort te zetten. " Opvallend is dat in deze begripsdefinitie wordt uitgegaan
van de waarde van een activum en niet van een passivum. Betoogd zou kunnen worden dat
hier sprake 's van een omissie van de wetgever. De bedrijfswaarde van een passivum is
normaliter steeds de nominale waarde van de schuld (de schuldenaar is immers nog steeds
gehouden om de volledige schuld te voldoen). De wetgever had moeten verwijzen naar de
i9a

Zie in dit verband tevens P.A.M. Pijnenburg, `Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in
samenhang met (het herziene regime van) de fiscale eenheid Vpb', WFR 2002~6409, blz. 1824 e.v.
i9s
M. Mees, `Het komt niet voor, een poes is geen hond en de Fokkerarresten', WFR 2003I6514, blz. 175-178.
Idem A.G. Geesink, `Het labyrint van een fail lerende fiscale-eenheidsdochter', WFR 2004I6562, blz. 141.

196 I. de Roos, S.R. Pancham 8c
G.W.J.M. Kampschi3er, De fiscale eenheid Vpb, Deventer: Kluwer 2003, blz.
126, sluiten zich hierbij aan door te stellen dat de onderhavige bepaling in geval van een faillissement geen effect
sorteert.

19~ Kamerstukken 11 1999-2000,
26 854, nr. 3, blz. 23; Kamerstukken 11 2000-2001, 26 854, nr. 7, blz. 22, en
Kamerstukken 112000.2001, 26 854, nr. 8, blz. 10.
198 HR I 1 december 1985, BNB 1987~187, V-N 1986, blz. 232, pt. 10, en HR 17 april 1991, BNB 19911236~`; V-N
1991, blz. 1476, pt. 13.
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bedrijfswaarde van de schuldvordering bij de schuldeiser, zoals dit bijvoorbeeld ook het geval
was bij de toepassing van artikel 12 Wet Vpb 1969-oud (omzetting onvolwaardige schuld in
aandelenkapitaal), alsmede bij artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969. Extreem
doorgeredeneerd zou dit betekenen dat artikel 15aj, derde lid Wet Vpb 1969 hiermede een
dode bepaling is.199 Mijns inziens kan men ook anders redeneren door de term bedrijfswaarde
enkel te koppelen aan de verkrijger. De Hoge Raad heeft het bij een activum over een
verkrijger. Dat zou men ook kunnen doen voor het passivum, dus men gaat na hce
waarschijnlijk het objectief en uitgaande van going concern is dat de schuld wordt betaald.
Het zal dan bij een onvolwaardige schuld niet gaan om de nominale waarde. In deze
redeneertrant is artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 wel een werkende bepaling.
Tcekomstige jurisprudentie zal uitsluitsel over de juiste redenering moeten geven. Hierbij
teken ik nog aan dat uit de context van de wetsbepaling blijkt dat gedoeld is op de
bedrijfswaarde van de schuldvordering bij de schuldeiser.2oo

4.

Overcorrectie

In sommige gevallen kan meer worden gecomgeerd dan de verliezen die zijn ontstaan
gedurende het bestaan van de fiscale eenheid Vpb. Stel dat een cbchtervennootschap bij de
vceging in een fiscale eenheid Vpb een negatief vermogen van 1000 heeft en gedurende de
fiscale eenheid een verlies van 500 genereert. Bij ontvoeging in het zicht van liquidatie zou
dan een correctie van 1500 moeten plaatsvinden. Dit terwijl maar 500 ten laste van de fiscale
eenheid Vpb is gekomen.2o1 Dit is dan sowieso niet proportioneel, omdat de belastingheffmg
hoger ligt (1500) dan volgens de ratio (500) zou moeten zijn. Het is natuurlijk wel de vraag of
iemard een vennootschap met een negatief vermogen, mede gelet op artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969, gaat vcegen in een fiscale eenheid Vpb. Hetzelfde kan zich voordoen bij een
niet-aftrekbaar deelnemingsverlies, want dat leidt tot vermogensvermindering, maar niet tot
een verlies van de fiscale eenheid Vpb. Ook hier is dan sprake van een overcon ectie en
Snijders vindt het dan ook redeli'k dat in zovenre artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 dan
buiten toepassing mcet blijven. ~02 Feit is wel dat de wet geen voorLiening heeft om een
overcorrectie te voorkomen.

Conclusie: weg met artikel 1Saj, derde lid, Wet Vpb 1969
Dat artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 een belemmering voor de insolventiepraktijk
oplevert, zal geen nadere toelichting behoeven. Bij de ontvceging van een insolvente
dochtermaatschappij loopt men een hoog risico dat het leidt tot een aanzienlijke
belastingheffing bij de fiscale eenheid Vpb. Hierbij ga ik ervan uit dat artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb daadwerkelijk tot heffing kan leiden. Ik vind dat artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb
1969 in elk geval geen krachtige rechtvaan3igingsgrond heeft. Het is niet zo dat na ontvoeging
een vennootschap wordt geconfronteerd met vrijval van schulden, zoals de parlementaire
geschiedenis stelt. Dat is wel duidelijk geworden uit het an-est Fokker-II. Men zou hooguit
kunnen stellen dat de rechtvaardiging moet worden gevonden in het feit dat artikel 15aj, derde
lid, Wet Vpb 1969 de gemaakte verliezen con~igeert.

i99

Zie tevens M. Mees, `Hetkomt niet voor, een poes is geen hond en de Fokkerarresten', WFR 2003I6514, blz.
175; W.J. van Andel, `Het Fokker II-arrest en de Wet Herziening Regime Fiscale eenheid Vpb', TvI2003~3, blz.
78 en 79.
zoo
Kamerstukken 111999I2000, 26 854, nr. 3, blz. 23.
zoi Zie ook C.B. Bavinck,
`Enkele regelingen bij voeging en ontvoeging', WFR 2000~6370, blz. 69.
zoz H.P.W. Snijders, `Over Fokker, dubbele aftrek van verliezen en het terugdraaien van belastingvoordelen',
WFR 2003I6540, blz. 1245.
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Daarbegen breng ik in dat het niet redelijk is de kwade kansen bij de belastingplichtige te
leggen en de goede kansen bij de fiscus. In wezen zorgt artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969
ervoor dat de fiscale eenheid Vpb met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt. De
schulden hebben geleid tot verliezen binnen de fiscale eenheid Vpb en die worden bij
ontvceging teruggenomen. Mijn belangrijkste argument is dat de fiscus door de fiscale
eenheid Vpb goede waarborgen voor betaling van de vennootschapsbelastingschulden krijgt,
zulks in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 39 Inv. Tevens biedt de
fiscale eenheid Vpb de Ontvanger een genereuze verrekeningsmogelijkheid. Artikel 24,
tweede lid, Inv. maakt het bijvoorbeeN mogelijk dat de fiscus een loorr of
omzetbelastingschuld van een insolvente vennootschap ven ekend met een teruggave
vennootschapsbelasting aan de moedermaatschappij. De fiscale eenheid Vpb maakt het voor
belastingschulden,
eventueel
andere
dan
de
fiscus
dus
mogelijk
om
vennootschapsbelastingschulden, eenvoudig te vereffenen. Ondertussen heeft de fiscus de
voordelen gehad van het bestaan van een fiscale eenheid Vpb. Daar staat tegenover dat de
belastingplichtige ook voor- en nadelen bij een fiscale eenheid Vpb heeft.203 Daamaast kan de
fiscale eenheid Vpb alleen tot stand komen op veraoek van alle maatschappijen van de fiscale
eenheid Vpb.204 Men zou dan ook kunnen zeggen dat de belastingplichtigen bewust het risico
hebben aanvaarcí.
Hiervan staat los dat artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 slecht is geredigeerd en
onzekerheid in de insolventiepraktijk veroorzaakt. De kwestie van artikel 15aj, derde lid, Wet
Vpb 1969 leidt er intussen wel toe dat het advies mcet zijn om vennootschappen die reeds
insolvent zijn of risicovolle projecten uitvoeren niet in een fiscale eenheid Vpb te voegen. Dit
artikellid zal er ook tce bijdragen dat bij doorstartconstructies, mede uitgevoerd onder leiding
van afdelingen Bijzonder Beheer van banken, 205 men zal blijven opteren voor
activatransacties bij een fiscale eenheid Vpb. Een aandelentransactie wordt feitelijlc
orunogelijk gemaakt.
In ~ 8.5.2 zal ik bepleiten dat artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 moet worden geschrapt of
minimaal buiten werking mcet worden gesteld in insolventiesituaties.
6.3.4.5
Onderlinge vorderingen en schulden
De waardering van onderlinge vorderingen en schulder~ de zogeheten interne schulden, is een
belangrijk onderdeel bij vceging en ontvceging van een fiscale eenheid Vpb en daarvoor zijn
specifieke regels in de Wet Vpb 1969 opgenomen. Bij een aandelentransactie is er minimaal
sprake van een ontvoeging, maar er kan ook sprake zijn van een voeging in een `nieuwe'
fiscale eenheid Vpb. Daarom is het relevant na te gaan of deze regels een belemmering
vormen bij een aandelertransactie.

6.3.4.5.1
Ontvoeging
De waardering van de onderlinge vorderingen en schulden bij ontvceging is geregeld in
artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969.
Zou men de schuld van de schuldenaar op dezelfde waarde als voor de schuldeiser waarderen,
dan bestaat volgens de Staatssecretaris het gevaar dat de schuldenaar op basis van goed
koopmansgebruik direct ná verbreking van de fiscale eenheid Vpb een verlies neemt door de
zos Zie
hiervoor ~ 6.3.4.2.
zoa
Zie artikel 15, eerste lid, Wet Vpb 1969.
zos
Ondernemingen die een fmanciële relatie met een bank hebben en in problemen verkeren, krijgen een
intensieve begeleiding van banken. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door een bijzonder departement binnen
de bank, vaak Bijzonder Beheer geheten.
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schuld weer in aanmerking te nemen voor de nominale waarde. Bij voeging is immers op
grond van artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 die schuld gesteld op de bedrijfswaarde voor
de schuldeiser, bij een onvolwaardige vordering ligt die waarde lager dan de nominale
waarde. Tegenover het verlies staat geen corresponderende winst. Tijdens de fiscale eenheid
Vpb was er immers geen winst of verlies vanwege de waardedaling van de vordering.ZO6 De
opzet kan mij niet overtuigen. Mijns inziens is fiscaal.boekhoudkundig een beter uitgangspunt
dat schuldenaar en schuldeiser moeten uitgaan van dezelfde boekwaarde. In de volgende
subparagraaf zal blijken dat zulks bij vceging wel gebeurt. Het gevaar dat de Staatssecretaris
signaleert, namelijk verliesneming door de schuldenaar, is met wetgeving tegen te gaan.
In elk geval is in de wet het volgende bepaald. De schuldeiser behorende tot een fiscale
eenheid Vpb dient zijn vordering op het tijdstip onmiddellijk vóór de ontvoeging te stellen op
de nominale waarde of, indien die lager is, op de bedrijfswaarde. De schuldenaar dient zijn
schuld op het tijdstip onmiddellijk vóór de ontvoeging te stellen op de nominale waarde. De
aanpassing van de boekwaarden gebeurt nog tijdens de fiscale eenheid Vpb en aangezien er
bij een fiscale eenheid sprake is van één belastingplichtige wordt de winst van de fiscale
eenheid niet beïnvlced.
In genoemd artikellid is opgenomen dat waardeaangroei van de vordering ná de ontvceging
niet belast is voor de schuldeiser, voorLOVer de aangroei betrekking heeft op een waardedaling
die (1) tijdens de fiscale eenheid Vpb heeft plaats~evonden of (2) reeds is teruggenomen door
de artikelen 13b, 13ba of 13bb Wet Vpb 196920 of de regeling bij vceging ex artikel 15ab,
zesde lid, Wet Vpb 1969. Ter illustratie een cijfervoorbeeld. De moedermaatschappij heeft
een vordering van nominaal 100 op de dochtermaatschappij. Aanvankelijk was de
dochtermaatschappij financieel gezond, maar thans verkeert ze in financiële problemen en de
bedrijfswaarde van deze vordering beloopt nog slechts 10. Juist vóór ontvceging moet de
moedermaatschappij de vorcíering stellen op 10 en de dochtermaatschappij op 100. Deze
boekwaarden zijn terug te vinden op de balans van de fiscale eenheid Vpb voor wat betreft de
moedermaatschappij en de (openings)balans van de dochtermaatschappij.208 Mocht de
dochtermaatschappij financieel recupereren dan zal de moeder de vordering opwaarderen,
maar deze waardeaangroei is onbelast, omdat de waardedaling (van 100 naar 10) tijdens het
bestaan van de fiscale eenheid Vpb heeft plaatsgevonden en derhalve niet heeft geleid tot
winst of verlies.
Meussen heeft de vraag opgeworpen of de waardeaangroei ook onbelast is, als de vordering
tot het vermogen is gaan behoren van een schuldeiser die geen deel uitmaakte van de
betreffende fiscale eenheid Vpb. De wet heeft het namelijk over de situatie waarin "beide
maatschappijen deel uitmaakten van dezelfde fiscale eenheid Vpb". Het gaat om de
schuldeiser en schuldenaar die deel uitmaakten van de fiscale eenheid Vpb ten tijde van de
waardedaling. Die schuldeiser hoeft niet dyzelfde te zijn als de "schuldeiser" genoemd in
artikel 15aj, tweede lid, derde volzin, Wet Vpb 1969. Men kan bijvoorbeeld denken aan het
geval dat een schuldeiser zijn vordering ná ontvoeging uit de fiscale eenheid Vpb overdraagt
aan een andere partij, hetgeen juist bij onvolwaardige vorderingen kan voorkomen. Meussen

zoó

Kamerstukken 112000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 15-16.
"" Deze drie artikelen zijn ingevoegd per 9 december 2005. Zie nader hierover J.L. van de Streek, `Samenloop
van de fiscale eenheid en de voorgestelde opwaarderingsreserve in de vennootschapsbelasting', WFR 2005~6613,
blz. 282-288. Aangezien in het wetsvoorstel Werken aan winst de wettelijke regeling voor de hybride geldlening
vervalt, is tevens voorgesteld artikel 13bb in artikel 15aj, tweede lid, te schrappen.
zoe
Dit op basis van artikel 15aj, vijfde lid, Wet Vpb 1969.
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vraagt zich af of dit zo door de wetgever bedoeld is.209 Naar mijn oordeel moet de rechter
indien hem zo'n geval wordt voorgelegd, oordelen dat de nieuwe schuldeiser geen winst bij
waardeaangrcei hoeft te nemen. De achterliggende gedachte van de regeling is immers dat
een waardedaling die niet heeft geleid tot verlies, niet moet leiden tot een winst bij een
waardeaangroei.
Bobeldijk210 noemt vier situaties waarin de in artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969
opgenomen tegemoetkoming geen soelaas biedt. De eerste situatie betreft het feit dat de
anticumulatiebepaling volgens de letter van de wet niet van tcepassing is, indien bij het
aangaan van de fiscale eenheid de voorganger van art. 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969, ofwel
de voormalige tweede standaardvoorwaarde, toepassing heeft gevonden. De tweede situatie
ontstaat wanneer de schuldeiser en schuldenaar opnieuw in een fiscale eenheid worden
opgenomen. De schuld is bij de ontvceging op grond van art. 15aj, tweede lid, Wet VPB 1969
op nominale waarde gesteld. Indien de schuldeiser en schuldenaar opnieuw in een fiscale
eenheid worden opgenomen, zal de schuld op grond van art. 15ab, zesde lid, (wederom)
vrijvallen. De derde situatie betreft de kwijtschelding na ontvoeging. In dat geval stijgt de
vordering immers niet in waarde. Er ontstaat volgens Bodeldijk overigens alleen een
onevenwichtigheid, indien de kwijtschelding bij de schuldenaar tot belastbare winst leidt. De
vierde situatie betreft het geval dat er geen tegemcetkoming is wanneer een vordering op een
gevoegde maatschappij is aangekocht tijdens het bestaan van de fiscale eenheid en die
vordering bij ontvoeging nog steeds onvolwaardig is. Op grond van HR 8 juli 1998, BNB
1992~292~`; V-N 1998~35.19, is bij de aankoop van de vordering winst geconstateeni bij de
fiscale eenheid voor het verschil tussen de nominale waarde en de waarde in het economische
verkeer van de vordering. De waardestijging na ontvoeging wordt eveneens belast.
Artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 blijkt dus in sommige gevallen een belemmering op
te leveren. Die moeten worden weggewerkt. Het artikellid is dan geen belemmering voor de
insolventiepraktijk meer.
6.3.4.5.2
Voeging
De waardering van de onderlinge vorderingen en schulden bij voeging is geregeld in artikel
15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969. 21 l De ratio is het behoud van fiscale claims bij de
totstandkoming van een fiscale eenheid Vpb. De schuldeiser dient zijn vordering op het
tijdstip onmiddelli~k vóór de voeging te stellen op de bedrijfswaarde of, indien die lager is, de
nominale waarde. 1z In de praktijk zal de schuldeiser zijn vordering al vanwege insolventie
van de schuldenaar hebben afgewaardeerd, zodat geen of een kleine correctie bij voeging
resteert. Daarom zal er bij de schuldeiser geen of nauwelijks winst of verlies mceten worden
genomen bij de vceging in een fiscale eenheid Vpb. Overigens is artikel 15ab, zesde lid, Wet
Vpb 1969 niet van tcepassing, indien met betrekking tot de schuldvordering reeds een bedrag
op grond van de artikelen 13b, 13ba of 13bb Wet Vpb 1969 in aanmerking is genomen bij de
maatschappij die de schuldvordering houdt of bij een met hem verbonden lichaam (artikel
zo9

G.T.K. Meussen, `Herziene regime fiscale eenheid Vpb: gevolgen voor de insolventiepraktijk', Tv1200216,
blz. 317 en 318.
zio
A.C.P. Bobeldijk, `De behandeling van onderlinge vorderingen en schulden in het nieuwe fiscaleeenheidsregime', WFR 2004I6603, biz. 1817-1823.
211 Dit artikellid komt overeen met de voormalige standaardvoorwaan-le 2a. Derhalve blijft de daaronder
~ewezen jurisprudentie relevant voor de uitleg van artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969.
1z Het zal overigens niet snel voorkomen dat de nominale waarde lager is dan de bedrijfswaarde. Dit kan wel het
geval zijn bij converteerbare obligaties of een langlopende lening waarvan de contractuele rente meer bedraagt
dan de marktrente.
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15ab, zevende lid, Wet Vpb 1969). Dit zevende lid is ingevcerd ~er 9 december 2005 en
houdt verband met een eventueel aanwezige opwaarderingsreserve.2 3
Voor de schuldenaar geldt het volgende. De boekwaarde van de schuld bij de te voegen
schuldenaar moet dezelfde waarde krijgen als de boekwaarde van de vordering bij de
schuldeiser. In de praktijk zal dit bij een onvolwaan3ige schuld ertoe leiden dat de schuldenaar
nog vóór de voeging winst moet nemen. De schuld zal namelijk bijna altijd voor de nominale
waarde te boek zijn gesteld en een lagere boekwaarde van de schuld leidt tot winsfieming.
Tot belastingheffing zal dit geen aanleiding geven indien en voorzover er compensabele
verliezen bij de schuldenaar aanwezig zijn.
Deze regeling van artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 is dus voornamelijk relevant bij
onvolwaardige vorderingen. Hiermee wordt voorkomen dat een verlies voor een schuldeiser
definitief wordt. Buiten een fiscale eenheid Vpb moet indien de waarde van de vordering voor
de schuldeiser stijgt, opwaardering ten gunste van de winst van de schuldeiser plaatsvinden.
Bij een fiscale eenheid Vpb zal men de vordering noch de schuld op de balans aantreffen,
waardoor een belaste opwaardering bij de schuldeiser niet meer kan plaatsvinden. Artikel
15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 komt mij dan ook rechtvaardig voor. Wel is het zo dat onder
omstandigheden de schuldenaar toch winst moet nemen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het
geval van een houdstermaatschappij met beperkte verliesverrekening ex artikel 20, vierde lid,
Wet Vpb 1969 of een schuldenaar die in financiële mceilijkheden is geraakt doordat ze naast
haar materiële onderneming deelnemingen heeft die sterk in waarde zijn gedaald. De
verliezen veroorzaakt door afwaan3ering op deelnemingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. Dan
kan vceging in een fiscale eenheid Vpb leiden tot belastingheffing bij de schuldenaar. Fiscaal
commentaar Vennootschapsbelasting meent dat voor dit soort gevallen een re~eling moet
worden getroffen die ervoor zorgt dat er toch geen belastingheffing plaatsvindt.2 4 Hierbij zet
ik vraagtekern. Het gaat er uiteindelijk om dat er een soort van evenwicht moet zijn tussen de
positie van de schuldeiser en die van de schuldenaar. Het verlies bij de schuldeiser mag niet
definitief worden door het enkele feit van een fiscale eenheid Vpb. Dit staat los van eventueel
aanwezig compensabele verliezen bij de schuldenaar.

Indien belastingheffing bij de schuldenaar aan de orde zou komen, is te overwegen om de
vordering voorafgaand aan de vceging in een fiscale eenheid Vpb te vervreemden. Is dat aan
een ~erbonden lichaam dan krijgt men wel te maken met artikel 13b Wet Vpb 1969. Ik kwam
over dit artikel te spreken in ~ 6.2.6. In een aantal gevallen vindt er bij de schuldeiser geen
heffing plaats, bijvoorbeeld als wordt vervreemd aan een binnenlands verbonden lichaam. Bij
vervreemding aan een niet-verbonden lichaam heeft men sowieso niets te maken met artikel
13b Wet Vpb 1969. Ook zou men kunnen overwegen de schuld voorafgaand aan de vceging
kwijt te schelden. Men dient dan wel in deelnemingsverhoudingen te étten op artikel 13ba,
tweede lid, onderdeel c, Wet Vpb 1969, want dan zou er door de schuldeiser winst moeten
worden genomen, indien de vordering afgewaardeerd is. Zie hierover nader ~ 6.2.2.2.1. Ik
geef tce dat het lapmiddelen zijn, maar in voorkomende ~vallen kan men belastingheffing op
deze wijze bij de schuldenaar vermijden. Ruijschop heeft voorgesteld dat de schuldenaar bij
een entreeheffing een opwaarderingsreserve zou mogen vormen. Daarmee zou de
belastingheffing dan uitgesteld worden en komt men uit op een systematiek vergelijkbaar met

213 Zie nader hierover J.L. van de Streek, `Samenloop van de fiscale eenheid en de voorgestelde
o~waarderingsreserve in de vennootschapsbelasting', WFR 200 5166 1 3, blz. 282-288.
2 4

P.H.J. Essers 8c S.A. Stevens (red.), Fiscaa! commentaar Yennootschapsbelasting, Deventer: Kluwer 2005,
blz. 747.
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die voor afgewaardeerde vorderingen.215 Ik ben daar gezien de complicaties geen voorstander
van. Zo moet een fictieve zelfstandige belastingplicht worden ingevoerd, want
waardemutaties gedtrende een fiscale eenheid Vpb zijn immers niet relevant.
A1 met al concludeer ik dat artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969, een belemmering kan
geven als er belastingheffing bij de schuldenaar optreedt. Ik zie echter voldoende
rechtvaardigingsgrond. Bovendien kan men door vervreemding of kwijtschelding deze
belastingheffing voorkomen.
6.3.4.6
Meegeven van verliezen bij ontvoeging
Bij verrekening van verliezen met betrekking tot de fiscale eenheid Vpb gaat het om
verrekening van verliezen ten tijde van het bestaan van de fiscale eenheid Vpb en verrekening
van verliezen na afloop van de fiscale eenheid Vpb. Het wettelijk kader hiervoor is te vinden
in de artikelen 15ae-15ag Wet Vpb 1969.
Aangezien deze paragraaf ziet op de aandelentransactie wordt enkel ingegaan op het
meegeven van verliezen aan een ontvoegde dochtermaatschappij bij verbreking van de fiscale
eenheid Vpb. In artikel 15af, eerste lid, Wet Vpb 1969 is bepaald dat na ontvoeging aan de
dochtermaatschappij worden meegegeven haar voorvoegingsverliezen (van rechtswege) én de
verliezen van de fiscale eenheid Vpb die aan die dochtermaatschappij zijn toe te rekenen en
tot maximaal het verlies dat de fiscale eenheid Vpb ten tijde van de ontvoeging heeft (op
verzoek). De laatste verliezen worden ingevolge artikel 15af, tweede lid, Wet Vpb 1969
alleen meegegeven, indien de dochter- en moedermaatschappij daarom verLceken en
voorzover aannemelijk wordt gemaakt dat deze verliezen aan die dochtermaatschappij zijn toe
te rekenen.216 Het ma~cimum aan verlies dat kan worden meegegeven is het verlies van de
fiscale eenheid Vpb ten tijde van de ontvoeging. Zijn alle verliezen dus gecompenseerd met
winsten van andere vennootschappen, dan is meegeven van verliezen bij ontvoeging niet aan
de orde. Indien meerdere maatschappijen verliezen hebben geleden die gedeeltelijk
gecompenseerd zijn, dan rijst de vraag hoe toerekening per maatschappij dient plaats te
vinden. De Staatssecretaris zou hier mijns inziens met regels moeten komen. De
Staatssecretaris heeft wel aangegeven dat het niet mogelijk is verliezen gedeeltelijk mee te
geven.217 Het nut van deze "alles-of-niets-benadering" ontgaat mij overigens en ik zie hier
dan ook een belemmering. Denkbaar is ook nog dat (een deel van) de verliesgevende
activiteiten van een maatschappij binnen een fiscale eenheid Vpb wordt ondergebracht in een
nieuwe dochtermaatschappij, die vervolgens wordt verkocht aan een derde. De verliezen die
samenhangen met die activiteiten kunnen dan niet worden meegegeven met de nieuwe
dochtermaatschappij, aldus de Staatssecretaris. 218 Formeel is dit standpunt van de
Staatssecretaris juist, maar zelf zou ik dit wel willen toestaan wanneer herpositionering van de
verliesgevende activiteiten buiten de fiscale eenheid Vpb economisch wenselijk is. Dan rijst
meteen de vr~ag welke norm je dan mcet aanleggen, want "economisch wenselijk" is
daarvoor te vaag. Zou men geen norm hanteren, dan wordt tcegelaten dat verliezen feitelijk
Zls

M.H.C. Ruijschop, `Tijd voor herijken van de entreeheffmg bij fiscale eenheid voor afgewaardeerde
vorderingen?', Forfaitair2006I164, blz. 6-9.
Zib De verrekeningsregels van artikel
15ah Wet Vpb 1969 (winst van maatschappij berekend alsof maatschappij
geen deel uitmaakt van fiscale eenheid Vpb) zijn hiervoor niet van toepassing verklaard. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt wel dat dit de bedoeling is. Zie Kamerstukken II 1999-2000, 26 854, nr. 3, blz. 18-19, en
Kamerstukken II 2000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 26-27.
Z~~ Zie vraag 2 van Besluit staatssecretaris van Financiën van 22 september 2004, nr. CPP2004I812M, V~V
2004I52.9.
Z18 Zie vraag 3 van Besluit
staatssecretaris van Financiën van 22 september 2004, nr. CPP2004~812M, VaV
2004I52.9.
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worden gekoppeld aan activa. Alles afwegende is het standpunt van de Staatssecretaris het
minst slechte. Ik zie dan ook een belemmering, maar deze wordt gerechtvaardigd. Winsten die
zijn toe te rekenen aan de dochtermaatschappij worden overigens nimmer meegegeven.219
Indien men, zoals in dit onderzoek gemeengced is, een insolvente BV~NV uit een fiscale
eenheid Vpb ontvcegt, dan zal het meegeven van haar verliezen uit de tijd van de fiscale
eenheid Vpb 220 niet standaard geschieden. De verliezen hebben pas waarde voor een
dochtermaatschappij als ze die kan verrekenen met eigen winsten. Indien wordt overwogen
een vetzcek tot het meegeven van verliezen in te dienen, dan moet basisvoorwaarde zijn dat
de ontvcegde vennootschap naar verwachting weer winstgevend zal worden. In dat geval is
meegeven van de verlie~n een optie. Overigens belet artikel 15af, lid 4, Wet Vpb 1969 het
trucje om een te ontvoegen dochtermaatschappij een aantal vermogensbestanddelen met
winstpotentieel te geven. In een dergelijk geval is weer wel onbeperkte verliesverrekening
mogelijk als de sanctie bij verbreking van een fiscale eenheid Vpb na overdracht van
vermogensbestanddelen (artikel 15ai Wet Vpb 1969) is toegepast, aldus artikel 15af, vijfde
lid, Wet Vpb 1969.
Laat ik eens wat dagelijkse situaties noemen, waarin verrekening van verliezen met winsten
moeilijk ligt voor een ontvoegde dochtermaatschappij. De eerste situatie is wanneer de
onderneming binnen dezelfde BVINV wordt voortgezet. De BV~NV zal na ontvoeging van
haar schulden moeten worden verlost door middel van een akkoord. Dat zal dan vaak leiden
tot toepassing van de kwijtscheldingswinstregeling, waarbij de compensabele verliezen
verrekend worden met de kwijtscheldingswinst en dus de facto verloren gaan.221 Indien de
ontvoegde BVINV later alsnog bezwijkt onder haar schulden, dan heeft de fiscale eenheid
Vpb in elk geval nog de verliezen van deze BVINV behouden als ze niet met de
dochtermaatschappij zijn meegegeven. Hierbij neem ik wel aan dat artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969 geen toepassing heeft gevonden, hetgeen eigenlijk wel de bedoeling is als later
een akkoord zonder liquidatie aan de crediteuren wordt aangeboden. Overigens kan in een
concreet geval het verlies van een ontvcegde vennootschap groter zijn dan de
kwijtscheldingswinst. Na een akkoord zouden er dan nog steeds verrekenbare verliezen
aanwezig zijn. Dan is het meegeven van verliezeneen optie.

Een andere stuatie is die waarin de werking van artikel 20a Wet Vpb 1969 (beperking
verliesverrekening) relevant is. Dit geldt zowel in de situatie waarin de verliezen bij de
moeder achterblijven, als in de situatie waarin de verliezen worden meegegeven. In de
parlementaire geschiedenis werd een concreet voorbeeld gegeven.222 Het betreft een fscale
eenheid Vpb die bestaat uit drie participanten, niet zijnde beleggingsmaatschappijen.223 De
twee dochtermaatschappijen A en B hebben openstaande verliezen. De aandelen in A worden
door de moedermaatschappij aan een derde verkocht. Kort daama vindt bij de
moedermaatschappij een belangrijke aandeelhouderswisseling plaats. Op grond van artikel
219 J.A.G. van der Geld, `Elk nadeel hep zijn voordeel', WFR 2003I6521, blz. 447, meent dat een ontvoegende
maatschappij haar `eigen' deel van de fiscale-eenheidswinst zou moeten meekrijgen om te verrekenen met haar
eigen verliezen die worden behaald na het ontvoegen. A.G. Geesink, `Carry back na zuivere juridische splitsing
fiscale-eenheidsmoeder', WFR 200516637, blz. 1189, bepleit ook de mogelijkheid van het meegeven van winsten
aan ontvoegde dochters.
Zzo De voorvoegingsverliezen gaan automatisch mee.
Z21 Artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 is geen beletsel want omdat de verliezen zijn meegegeven zal er geen
verschil zijn met de situatie dat `hij geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid'.
222 Kamerstukken II2000-2001, 26 854, nr. 6, blz. 27-28.
223 Dat het geen beleggingsmaatschappijen zijn, is van belang voor artike120a Wet Vpb 1969. Zij komen niet in
aanmerking voor verrekening van verliezen vanwege de beleggingstoets.
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20a, eerste lid, Wet Vpb 1969 is vooruitwenteling van de verliezen niet meer tcegestaan. Op
deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. Voor wat betreft de uitzondering van
artikel 20a, vierde lid, Wet Vpb 1969 (beleggings- en werkzaamhedentoets) is de ~raag van
belang of is voldaan aan de werkzaamhedentcets. Vraag is dan of de activiteiten met meer dan
700~o zijn afgenomen. Blijven de verliezen van A achter bij de moeder, dan moeten de
activiteiten van de fiscale eenheid Vpb worden bezien. Worden de verliezen met A
meegegeven, dan moet worden bezien of er bij A geen inkrimping heeft plaatsgevonden. Is er
geen sprake van inkrimping dan is artikel 20a Wet Vpb 1969 niet van tcepassing op de
meegegeven verliezen. Indien daarvan wel sprake is of als A haar activiteiten heeft gestaakt,
dan is de werkzaamhedentcets224 ook op A van tcepassing. Bij de Nota van Wijziging225 is
nog een zevende lid aan artikel 15af Wet Vpb toegevoegd. Aangezien er onduidelijkheid zou
kunnen bestaan over de vraag wie de belastingplichtige is in de zin van artikel 20a Wet Vpb
(de fiscale eenheid Vpb of de dochter), is in het zevende lid bepaald dat voor
belastingplichtige mcet worden gelezen maatschappij.226 Het gaat dan dus om de ontvcegde
doc hte nnaatschappij.
Nog een andere situatie is waarbij de beperking van de verliesverrekening voor
houdstermaatschappijen in de zin van artikel 20, vierde en zesde lid, Wet Vpb 1969 een rol
speelt. Ik geef een voorbeeld waarbij meegegeven verliezen niet verrekend kunnen worden. D
behoort tot een fiscale eenheid Vpb, welke niet kwalificeert voor een houdstermaatschappij. D
zou wel kwalificeren als houdstermaatschappij, wanneer ze op stand-alone-basis zou worden
beschouwd. Op grond van artikel 15af, zevende lid, Wet Vpb 1969 mcet voor
`belastingplichtige' in artikel 20, vierde en zesde lid, Wet Vpb 1969 worden gelezen de
ontvoegde dochtenmaatschappij. Dit betekent dat meegegeven verliezen aan D alleen maar
venekenbaar zijn met winsten uit jaten waarin D eveneens een houdstenmaatschappij is. De
verliezen kunnen dan beter achterblijven bij de fiscale eenheid Vpb.
Ten slotte merk ik op dat er geen faciliteit is voor een aansluitende fiscale eenheid Vpb. Stel
dat een moedermaatschappij met een dochtermaatschappij en een tweetal kleindochters een
fiscale eenheid Vpb vormt. Er zijn verliezen welke zijn tce te rekenen aan de
dochtermaatschappij en een kleindochter. Bij een ontvoeging die leidt tot verbreking van de
fiscale eenheid Vpb vormen de dochtermaatschappij en haar twee kleindochters aansluitend
een fiscale eenheid Vpb. Volgens de Staatssecretaris kunnen de verliezen alleen met de
maatscha~p~ijen zelf worden meegegeven en niet aan de (nieuwe) fiscale eenheid Vpb als
zodanig.
De verliezen zijn dan voorvcegingsverliezen in de zin van artikel 15ae, eerste lid,
Wet Vpb 1969. Een belangrijk nadeel hiervan is dat deze verliezen alleen verrekenbaar zijn
met de winsten van dezelfde maatschappij binnen de fiscale eenheid Vpb. Kok, die overigens
voorstander is van een groepsdeelbepaling binnen de fiscale eenheid Vpb, 228 betreurt de
opstelling van de Staatssecretaris.229 Zelf zie ik ook niet waarom de Staatssecretaris hier
belemmerend optreedt. Het niet meegeven van verliezen aan een (nieuwe) fiscale eenheid
Vpb zie ik als een belemmering.
224
Zie ~ 6.3.3.3.2.
225
Kamerstukken I12000.2001, 26 854, nr. 7.
Z26
Kamerstukken II2000-2001, 26 854, nr. 7, blz. 18.
ZZ~
Besluit staatssecretaris van Financién van 22 september 2004, nr. CPP2004~812M, BNB 2004~447, trN
2004I52.9, vraag 4.
Z28 Een
groepsdeel is een verzameling dochtermaatschappijen in een fiscale eenheid, welke verzameling ook zelf
een fiscale eenheid had kunnen vormen als zij geen deel hadden uitgemaakt van een grotere fiscale eenheid.
229
Q- W.J.C.H. Kok, `Pleidooi voor het oPnemen van een groeP sdeelbe P aling~m het re g~ime fiscale eenheid' .
WFR 200516611, blz. 209-210. Zie tevens Q.W.J.C.H. Kok, `Het herziene regime fiscale eenheid en
verliesverrekening over het ontvoegingstijdstip', WFR 2003~6534, blz. 992-993.
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In de kern is de regeling inzake meegeven van verliezen niet slecht. Vraag is wel wanneer het
opportuun is die verliezen mee te geven. Ik denk dan aan een situatie waarin een op zich
gezonde maatschappij een incidenteel verlies heeft geleden en later die verliezen ook kan
aanwenden voor verrekening met winsten. In de gevallen waarop dit onderzoek ziet zal het,
zoals ik heb aangetoond, niet snel gebeuren dat het meegeven van verliezen aan een
ontvoegde dochtermaatschappij fiscaal een aantrekkelijke optie is.
6.3.5
Sterthuis- en ziekenhuisconstructie
In deze paragraaf wil ik de specifieke aspecten aanhalen die aan de orde komen bij een
sterfltuis- en ziekenhuisconstructie in verband met een fiscale eenheid Vpb.
6.3.5.1

Sterfhuisconstructie

Bij een sterfhuisconstructie worden globaal gezegd de gezonde dochters onder een nieuwe
holdingmaatschappij `gehangen' en de zieke dochters worden geliquideeni.230 In een concern
kan er sprake zijn van meeidere fiscale eenheden Vpb. In het geval dat een gezonde dochter
behoort tot een fiscale eenheid Vpb, dan gebeurt er bij ontvoeging fiscaal weinig. Er zal geen
sprake zijn van kwijtschelding (artikel 15ac, tweede lid, of artikel 8, vierde lid, Wet Vpb
1969), herwaardering van onvolwaardige schulden (artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969) of
meegeven van verliezen (artikel 15af Wet Vpb 1969). Wel kan de regeling inzake onderlinge
vorderingen en schulden (artikel 15ab, zesde lid, en 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969) aan bod
komen, maar dat levert fiscaal winst noch verlies op bij volwaardige vorderingen. Kortom, bij
de gezonde dochter zijn er geen problemen.
Bij de zieke dochter bestaan meer problemen, indien die behoort tot een fiscale eenheid Vpb.
Die wordt bij een sterfhuisconstructie niet ontvoegd, maar geliquideeni zonder akkoord met
de crediteuren. Dan zijn er geen specifieke bepalingen van de fiscale eenheid Vpb aan de
orde. Wel maakt HR 14 oktober 1992, BNB 19921392, V-N 1992, blz. 3314, pt. 12, het dat
vrijval van schulden van die ~eke dochter tot de winst van de fiscale eenheid Vpb behoort.
Dit betekent de facto dat de fiscale eenheid Vpb wordt overladen, zeker als meerdere dochters
hetzelfde lot is beschoren, met vrijvallende vennootschapsbelastingschulden, tenminste als er
te weinig compensabele verliezen zijn. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, want de oude
holding met de zieke dochters wordt toch geliquideerd. Ontvoeging zou ook geen optie zijn,
omdat de herwaardering van artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 zal leidentot winst voor de
fiscale eenheid Vpb. Als men echter zorgt dat de gezonde dochters tijdig, dat wil zeggen voor
de winstvrijval bij de zieke dochters, worden ontvoegd, dan kunnen deze gezonde dochters op
grond van artikel 39 Inv. niet worden aangesproken voor de vennootschapsbelastingschulden.
Bij een sterfhuisconstructie zijn er mijns inziens geen wezenlijke problemen.
Wel bestaan problemen bij een mini-concern met enkele vennootschappen en één fiscale
eenheid Vpb, zoals vaak te zien zal zijn in het midden- en kleinbedrijf. Dan kan er een
vennootschapsbelastingschuld binnen de fiscale eenheid Vpb ontstaan en rijst de vraag hoe dit
op te lossen. Daar wil men in tegenstelling tot een sterthuisconstructie niet de gezonde
dochters, maar de~een zieke dochter(s) ontvcegen. De heffing van artikel 15aj, derde lid, Wet
Vpb 1969 kan echter prohibitief zijn voor ontvoeging van een zieke dochter, indien er te
weinig compensabele verliezen zijn. Het resultaat kan zijn dat het hele mini-concern omver
wordt getrokken. Met Meussen heb ik dit probleem al eerder aan de orde gesteld en we

zso

Zie ~ 2.5.
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concludeerden dat ontvlechting eigenlijk onmogelijk is.231 In de praktijk wordt dit probleem
`opgelost' door een activatransactie. Artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 vindt dan geen
tcepassing, want formeel is dit geen ontvceging.
Het probleem doet zich dus eigenlijk voor wanneer binnen een concern één of enkele zieke
dochter(s) een fiscale eenheid Vpb vormen. Die isrzijn dan niet zo gemaldcelijk te ontvcegen.
De belemmering veroorzaakt door artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 kwam in ~ 6.3.4.4.3
aan bod.
6.3.5.2
Ziekenhuisconstructie
Bij een ziekenhuisconstructie wordt net als bij een sterihuisconstructie `geschoven' met
aandelen. Het bij de sterfhuisconstructie gestelde is dan mutatis mutandis van toepassing. Het
is ook mogelijk dat bij een ziekenhuisconstructie wordt geschoven met activa. De
vennootschap in financiële problemen richt dan een nieuwe vennootschap op, waarnaar de
activa `doorzakken'. Het probleem is dat de verliezen niet mee overgaan. We hebben immers
te dcen met een rechtssubjectgebonden systeem van verliesverrekening.232 Artikel 5, vierde
lid, Besluit fiscale eenheid 2003 biedt hier echter perspectief. De twee vennootschappen gaan
een fiscale eenheid Vpb aan. De verliezen van de vennootschap die de activa heeft
overgedragen zijn voorvoegingsverliezen en dus alleen verrekenbaar met de winsten van die
vennootschap (artikel 15ae, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969). De winsten zullen echter
worden gemaakt door de nieuwe vennootschap. Artikel 5, vierde lid, Besluit fiscale eenheid
2003 bepaalt dat de winst van een dochtennaatschappij wordt aangemerkt als winst van de
oprichtende maatschappijen naar rato van hun inbreng. In een Besluit is gcedgekeurd dat
indien een moedermaatschappij met ingang van de datum van oprichting een dochter- en een
kleindochtermaatschappij opneemt in een fiscale eenheid Vpb, de aan de moedermaatschappij
op grond van artikel 5, vierde lid, Besluit fiscale eenheid 2003 toe te rekenen winst van dv
dochtermaatschappij, tevens de winst van de kleindochtermaatschappij omvat.233 Derhalve is
verrekening van verliezen met winsten van de nieuwe vennootschap(pen) nu mogelijk.z34 Dit
is een verbetering ten opzichte van het oude regime, waarin geen regeling ove reenkomstig dit
artikellid bestond. Toen moest de fiscale eenheid Vpb tussen de moeder en de "dochter in
problemen" in stand worden gehouden, want de compensabele verliezen bleven bij de moeder
achter. Nu kan die fiscale eenheid Vpb worden verbroken, de verliezen aan de dochter
meegegeven en een nieuwe fiscale eenheid Vpb worden opgericht tussen die dochter en de
nieuwe kleindochter.
Bij de ziekenhuisconstructie speelt nog een ander fiscaal aspect, namelijk dat van cumulatief
preferent aandelenkapitaal In ~ 2.5 gaf ik aan dat deze vorm wordt gebruikt door de
financiers die een controlerend belang in de subholding willen krijgen. Voor de financiers is
dit interessant, omdat de vergoeding die op deze aandelen wordt voldaan door de
deelnemingsvrijstelling 235 onbelast is. Dit voordeel weegt op tegen het nadeel dat de
schuldenaar de vergceding niet kan aftrekken, want aftrekbare rente zou toch maar leiden tot
een groter verlies. Overigens zij opgemerkt dat cumulatief preferent aandelenkapitaal niet
specifiek is voor een ziekenhuisconstructie; ook in andere situaties wordt ze ingezet, zoals bij
z3i

G.T.K. Meussen 8z M.H.M. van Oers, `De fiscale implicaties van ontvlechting bij een fiscale eenheid
omzetbelasting en~of fiscale eenheid vennootschapsbelasting', Tv12004~3, blz. 100-110.
z3z
Zie ~ 6.5.
z33
Besluit staatssecretaris van Financién van 16 februari 2005, nr. CPP2004I2183M, Y-N 2005I12.19.
2sa Zie voor cijfervoorbeelden F.J. van
LemelBz V.S.Th. Leenders, `De nieuw opgerichte dochtermaatschappij en
verliesverrekening', WFR 2004~6583, blz. 963, en Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting (diss. Rotterda~, Amersfoort: Sdu Fiscale 8L Financiële Uitgevers 2005, blz. 232.
zss Hierbij neem ik aan dat zij So~o of ineer aandelenbezit hebben.
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bedrijfsopvolging waarbij niets van insolventie speelt. Bruins Slot heeft verdedigd dat het niet
in alle gevallen zeker is dat deze geldverstrekking moet worden geduid als verstrekking van
eigen vermogen. Hij acht het recht op restitutie van, respectievelijk de beschikkingsmacht
over de hoofdsom van doorslaggevend belang. 236 In wezen heeft Bruins Slot het over
herkwalificatie van een geldverstrekking. Zijn standpunt is ondanks de wettelijke regeling van
de hybride geldlening237 nog steeds actueel. De herkwalificatie is immers een tcets die aan
deze regeling voorafgaat (artikel 8 Wet Vpb versus artikei 10, eerste lid, onderdeel d, Wet
Vpb 1969). Voorts wordt in de regeling van de hybride geldleningen niet gerept van een
herkwalificatie, maar van het niet aftrekbaar zijn van de vergceding en het zich afspelen van
de waardemutaties van de hoofdsom buiten de fiscale winstsfeer. Ten slotte heeft de Hoge
Raad, zoals ik aangaf in ~ 6.2.4.1, ruimte gelaten voor schijnleningen en
bodemlozeputleningen. Dit betekent dan ook dat men in de huidige praktijk hierop nog steeds
beducht moet zijn. Men zal dus moeten letten op de precieze voorwaarden waaronder de
geldverstrekking plaatsvindt. Schonis heeft het standpunt van Bruins Slot bestreden door erop
te wijzen dat de door Bruins Slot genoemde bijzonderheden die kleven aan cumulatief
preferent aandelenkapitaal, niet zo bijzonder zijn dat het maakt dat cumprefs fiscaal als
vreemd vermo~en mceten worden gezien. 238 Frielink 8z Tekstra onderschrijven het standpunt
van Schonis.23 In zijn algemeenheid merk ik op dat deze discussie een `evergreener' is. De
financiers (lees: vooral banken) willen voor wat betreft de terugbetaling dezelfde zekerheid
als bij vreemd verrnogen, terwijl ze qua belastbaarheid graag willen genieten van de
deelnemingsvrijstelling. De voorwaarden van het geval zijn beslissend of er sprake is van
vreemd of eigen vermogen.
6.3.6

Belangrijkste conclusies aandelentransactie

Door de deelnemingsvrijstelling zijn voordelen bij een aandelentransactie onbelast. Bij de
verkoop van aandelen in insolvente vennootschappen zal er eerder een verlies zijn, maar dat is
niet aftrekbaar als gevolg van de deelnemingsvrijstelling. Conclusie was wel dat er een
voldoende rechtvaarrligingsgrond bestond om ook dan geen verlies tce te laten.
De beperking van verliesverrekening bij een aandelentransactie werd niet als een
belemmering gezien. Aan de beleggings- en werkzaamhedentoets zal kunnen worden voldaan
bij de doorstartconstructie waarop dit ondercoek ziet, waardoor verliezen kunnen worden
verrekend met latere winsten.
De regeling inzake de fiscale eenheid Vpb is complex te noemen. Het is gebleken dat de
wetgever met het nieuwe regime zwaar heeft ingezet om de attractiviteit van verbreking van
de fiscale eenheid Vpb te verminderen. Er is geen terugwerkende kracht van de verbreking, de
kwijtscheldingswinstregeling is beperkt en er moet herwaardering van onvolwaardige
schulden plaatsvinden. Met name de herwaardering van schulden door artikel 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969 is een belemmering voor de insolventiepraktijk, terwijl er geen overtuigende
rechtvaaidigingsgrond is. Het maakt de ontvlechting van concerns met sterfliuis- en
ziekenhuisconstructies moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk.

z36 W. Bruins Slot, `De bank als houder van cumulatief preferent aandelenkapitaal', WFR 1996~6220, blz. 1634
1636.
z3~ Zie ~ 6.2.4.1 en 6.2.4.2.
z38 H.M.N. Schonis, `Fiscale aspecten van de doorstart van ondernemingen', TWS 1997~7, blz. 207-208.
z39
K. Frielink 8c A.J. Tekstra, `Drie reacties op het jubileumnummer `Doorstart", TWS 199719, blz. 278.
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6.4

Activatransactie

6.4.1
Inleiding
De activatransactie is in de insolventiepraktijk de meest toegepaste doorstartconstructie. In het
merendeel van de gevallen gaat het om een activatransactie zonder enige fiscale begeleiding,
dus een verkoop die niet fiscaal gefacilieerd wordt. Dit komt aan bod in ~ 6.4.2.
De Wet Vpb 1969 facilieert bepaalde activatransacties, maar daar wordt in de
insolventiepraktijk weinig gebruik van gemaakt. In dit onderzoek wordt de reden daarvan
nagegaan. Het gaat dan achtereenvolgens om de bedrijfsfusie (~ 6.4.3), de juridische splitsing
(~ 6.4.4) en de terugkeer uit een BV~NV (~ 6.4.5).

Na een activatransactie blijft er vaak een lege BV~NV achter die wordt geliquideerd. Indien de
aandelen worden gehouden door een BVINV, dan kan onder omstandigheden een fiscaal
verlies door de aandeelhoudster-BV~NV worden genomen (liquidatieverlies). Dit komt aan
bod in ~ 6.4.6. In ~ 6.4.7 geef ik de belangrijkste conclusies inzake de activatransactie.
6.4.2
Activatransactie zonder fiscale begeleiding
Bij een activatransactie zonder fiscale begeleiding is. de fiscale winst voor een schuldenaar op
grond van artikel 3.8 Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 gelijk aan de
verkoopwaarde minus de boekwaarde van de overgedragen activa. Onder omstandigheden
kan er sprake zijn van een desinvesteringsbijtelling. 240 Toch zal niet snel
vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, omdat compensabele verliezen aanwezig zullen
zijn, waarmee de winst als gevolg van de overdracht van de onderneming verrekend kan
worden. Het is overigens niet gezegd dat de overdrachtsprijs boven het totaal van de
boekwaarden ligt. De activatransactie kan dus ook verliesgevend zijn.
Het feit dat er geen winst zal zijn of dat de transactie op zich verliesgevend is, waardoor er
geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn, gekoppeld aan het gegeven dat het
civielrechtelijk gemakkelijk is een activatransactie te effectueren, maakt het dat deze vorm
zonder fiscale begeleiding de meest tcegepaste is in de insolventiepraktijk.
Bij een fiscale eenheid Vpb kunnen ook de activa van een insolvente vennootschap worden
verkocht, maar dan kunnen andere overwegingen meespelen. Mogelijk heeft de fiscale
eenheid Vpb geen compensabele verliezen, waardoor winst aan de orde kan komen. Toch zal
men een oplossing dienen te vinden voor de schuldenlast van die vennootschap. Vrijval van
die schulden binnen de fiscale eenheid Vpb leidt op basis van HR 14 oktober 1992, BNB
1992~392; V-N 1992, blz. 3314, pt. 12, tot winst voor de fiscale eenheid Vpb en
verschuldigdheid van vennootschapsbelasting. Mogelijk kan men nog een akkoord aan de
schuldeisers van die insolvente vennootschap aanbieden Zijn de financiële problemen heel
groot, dan zal men een sterfhuisconstructie (eventueel ziekenhuisconstructie) overwegen.
Zoals ik aangaf in ~ 6.3.4.4 is het enkel uitlichten van een vennootschap door
aandelenveckoop vanwege artikel 15aj, derde lid, Wet V~b 1969 (herwaardering schulden bij
ontvceging) een moeilijke aangelegenheid geworden.24 Men ziet dan ook geregeld n het
midden- en kleinbedrijf dat rren feitelijk is gedwongen een activatransactie uit te voerer~
omdat men op die manier bij een fiscale eenheid Vpb de (gezamenlijke) onderneming nog kan
redden.

2ao Zie artikel 3.4~ Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969. Zie nader ~ 5.4.2.
Zai Zie ~
6.3.4.4
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Het komt er dus op neer dat een activatransactie zonder fiscale begeleiding een gangbare
doorstartconstructie is vanuit welke configuratie van de onderneming dan ook (losse
vennootschap of concernachtige opbouw).
6.4.3

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie ex artikel 14 Wet Vpb 1969 neemt de ene vennootschap een (zelfstandig
onderdeel van een) onderneming over van een andere vennootschap tegen aandelen.242 De
activa en passiva worden overgedragen tegen aandelen van de ovememende partij en er
komen dus geen liquide middelen aan te pas.243 Het voordeel van de bedrijfsfusieregeling laat
zich als volgt omschrijven. Bij een bedrijfsfusie worden vermogensbestanddelen
overgedragen. Er moet dan door de overdragende vennootschap worden afgerekend over de
stille reserves en goodwill. Indien de overdracht plaatsvindt tegen aandelen, dan zal de
overdragende vennootschap in de regel niet over fmanciële middelen beschikken om de
vennootschapsbelasting te voldoen. Bij overdracht van een onderneming tegen aandelen is
daarom in de wet een fiscale faciliteit opgenomen, waarvan de kern is dat de winst behaald
met of bij de overdracht niet in aanmerking wordt genomen.244 Dit wordt gerealiseerd door de
ovememer te laten doorgaan met de boekwaarden van de overdrager van de
vermogensbestanddelen.245 De fiscale claim blijft dus op de overgedragen activa en passiva
rusten, doordat de totale boekwaarde lager zal zijn dan de totale werkelijke waarde. De
bedrijfsfusieregeling kan rechtstreeks op grond van de wet (artikel 14, eerste lid, Wet Vpb
1969) of via ministeriële gcedkeuring (artikel 14, tweede lid, Wet Vpb 1969) plaatsvinden.
De winst bij een bedrijfsfusie wordt wel in aanmerking genomen, indien de bedrijfsfusie in
overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (artikel 14,
vierde lid, Wet Vpb 1969).246 In twee situaties gaat de wetgever daar sowieso van uit. Het
betreft: 1. het ontbreken van zakelijke motieven voor de bedrijfsfusie en 2. het binnen drie
jaren na de bedrijfsfusie direct of indirect overdragen van de aandelen aan een niet-verbonden
lichaam.
Ad 1. Van het ontbreken van zakelijke motieven is (in elk geval) geen sprake, indien de
bedrijfsfusie plaatsvindt wegens een herstructurering of rationalisering van de actieve
werkzaamheden van de overdrager en ovememer. Hierbij is te denken aan het behalen van
kostenvoordelen, de kans nieuwe markten aan te boren et cetera. Herstructurering en
rationalisering zijn slechts voorbeelden van zakelijke overwegingen. Dit vloeit voort uit de in

zaz Artikel 14, zesde lid, Wet Vpb 1969 bepaalt dat voor de toepassing van dit artikel aandelen gelijk worden
~esteld met winstbewijzen, bewijzen van deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten.
a3 Er
is een beperkte afronding in contanten mogelijk: maximaal 1"~o van het gestorte kapitaal met een maximum
van E 4.500. Zie onderdeel 3.6 van het Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000I3041M, V-N 200118.7
(standaardvoorwaarden bedrijfsfusie).
zaa
Alhoewel bedrijfsfusie buiten de aandeelhouders om gaat, kan het wel gevolgen hebben voor
aanmerkelijkbelanghouders. Door bijplaatsing van nieuwe aandelen kan immers de aanmerkelijkbelangpositie
een einde nemen. Dat impiceert een fictieve vervreemding ex artike14.16, eerste lid, onderdeel g, Wet IB 2001.
Het voordeel bij deze vervreemding kan echter worden doorgeschoven (artikel 4.40 Wet IB 2001).
zas Op de commerciéle balans van de overnemende vennootschap zullen de vermogensbestanddelen voor de
werkelijke waarden te boek worden gesteld. Door deze "commerciële herwaardering" beschikt men over meer
ei~en vermogen, waardoor een groter aandelenkapitaal mogelijk is.
za In artikel 11, eerste lid, onderdeel a, Fusierichtlijn wordt gesproken over de situatie waarin een bedrijfsfusie
als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft. De vraag is of de
Nederlandse wetgever dit juist vertaald heeft met "ontgaan of uitstellen van belastingheffing". Zie bijvoorbeeld
E. van den Brande-Boomsluiter, De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting (FM nr. I 10), Deventer:
Kluwer 2003.
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artikel 14, vierde lid, Wet Vpb 1969 gebruikte term "zoals".247 De vraag is wel of naast de
activiteiten van de overdrager ook de activiteiten van de overnemer mceten worden
geherstnzctureerd of gerationaliseerd. Als het bij de overnemer om een nieuw opgericht
lichaam gaat, dan is er voor dat lichaam namelijk nog geen s~rake van een activiteit. Naar
aanleiding van een artikel van Van Scheijndel en De Vries2 g, waarin strijdigheid met de
Fusierichtlijn werd aangenomeq heeft de Staatssecretaris het volgende gezegd. De situatie die
vóór de bedrijfsfusie aanwezig was, moet worden vergeleken met de situatie die door
bedrijfsfusie ontstaat. De op te richten overnemende vennootschap verkrijgt als gevolg van de
bedrijfsfusie activiteiten van de overdrager en wordt daarmee als het ware actief. De
overdrager is houdstermaatschappij geworden. Na de fusie volgt reorganisatie van de actieve
werkzaamheden. 249 Uit HR 9 mei 2003, BNB 2003~331 ~`; V-N 2003~28.14, blijkt dat een
gefacilieerde bedrijfsfusie niet aan de orde is bij een overdracht van (een restant van) een
onderneming die ten tijde van de overdracht reeds in liquidatie verkeert. Nadat tot sluiting van
de winkels was besloten en drie van de vijf winkels al waren gesloten - de andere twee
zouden korte tijd later sluiten - verzocht de belastingplichtige aan de inspecteur om op de
overdracht van het recht op de handelsnaam, het logo, de vergunningen en dergelijke de
bedrijfsfusiefaciliteit toe te passen. De Hoge Raad meende dat de ingebrachte activa en
passiva geen tak van bedrijvigheid in de zin van de Fusierichtlijn vormde en daarom kon ook
van een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming in de zin van artikel
14 Wet Vpb 1969 geen sprake zijn.
Ad 2. De tweede situatie heeft tot gevolg dat er de facto een vervreemdingsverbod van drie
jaar is. Zakelijke overwegingen worden namelijk niet aanwezig geacht - tenzij het tegendeel
aannemelijk wordt gemaakt - indien aandelen in de overdrager of overnemer binnen drie jaar
~
na de geruisloze bedrijfsfusie worden vervreemd aan een niet-verbonden lichaam.2so
concerninterne vervreemding aan een verbonden lichaam leidt dus niet tot het alsnog in
aanmerking nemen van winst bij de bedrijfsfusie. Dit vind ik een voorwaarde die
gerechtvaardigd is. Het zou anders mogelijk zijn om belaste winsten op bedrijfsactiva om te
zetten in onbelaste deelnemingsvoordelen. Overigens is de termijn van drie jaar niet
onomstreden, omdat het vervreemdingsverbod niet in de Fusierichtlijn voorkomt.2s1
Betekenis voor inso[ventiepraktijk
De bedrijfsfusiefaciliteit wordt in de praktijk veelvuldig gebruikt, met name bij
bedrijfsopvolging. De faciliteit heeft echter in de insolventiepraktijk geen ingang gevonden.
De eerste belangrijke reden is dat de bedrijfsfusie geen toegevcegde waarde voor de
insolventiepraktijk heeft. De kern van de bedrijfsfusiefaciliteit is dat een fiscale claim kan
worden doorgeschoven. In het merendeel van de gevallen zal de insolvente vennootschap over
verliezen beschikken. Bij de overdracht van de activa kan de eventuele winst verrekend
worden met de aanwezige verliezen. Er is dus feitelijk geen fiscale claim. Ook zijn met de
verliezen van een overdragende vennootschap bij een bedrijfsfusie geen fiscale voordelen te
behalen. In tegenstelling tot de overnemende vennootschap mag de overdragende
za~

Kamerstukken 11 1 999-2000, 26 727, nr. 17, blz. 71-72 (V-N BP 2116.s, blz. 1915).
`"' M.P. van Scheijndel 8c R.J. de Vries, `Aandelenfusie, juridische fusie, bedrijfsfusie en splitsing', WFR
1999~6366, blz. 1676.
Za9 Kamerstukken I11999-2000,
26 727, nr. 17, blz. 71-72 (Y N BP 21I6.5, blz. 1915).
zso
Voor de inhoud van het begrip verbonden lichaam is artikel 10a, vierde lid, Wet Vpb 1969 relevant. Ruwweg
gezegd houdt dit begrip in dat een met de belastingplichtige verbonden lichaam een lichaam is waarin de
belastingplichtige voor ten minste ? b elang heeft of omgekeerd, of een derde ten minste ? belang heefr in een
lichaam, terwij l deze derde tevens ten minste ? belang heeft in de belastingplichtige.
Zsi Zie hierover
J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer; FED 2002, blz. 192-194.
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vennootschap bij ministeriële gcedkeuring wel over verliezen beschikken,252 maar ik kan niet
zien dat hiermee taxplanning mogelijk is. Bij de bedrijfsfusie blijven de verliezen na
verrekening met een eventuele winst bij overdracht achter bij de overdragende vennootschap.
De verliezen zijn weliswaar onbeperkt verrekenbaar, maar het is de vraag waarmee deze
kunnen worden verrekend. Wanneer bij overdracht de gehele onderneming is overgegaan,
hetgeen bij insolventie de praktijk zal zijn, en het enige resterende actief de aandelen in de
overnemer zijn, die een deelneming in de zin van artikel 13 Wet Vpb 1969 wrmen, dan zal
men die verliezen niet meer kunnen verrekenen. De deelnemingsvoordelen zijn immers
vrijgesteld. Gaat het niet om een deelneming (men heeft bijvoorbeeld minder dan So~o van de
aandelen en evenmin is er sprake van een gelijkgestelde deelneming), dan kan er nog wel
winst ontstaan, maar deze zal doorgaans beperkt zijn.
De tweede belangrijke reden is dat bij een bedrijfsfusie geen liquiditeiten vrijkomen. De
insolvente overdragende vennootscha~ zou bij een bedrijfsfusie aandelen ontvangen (hooguit
een kleine bijbetaling in contanten),25 waarvoor een vervreemdingsverbod van drie jaar geldt.
Vervreemding aan een concernonderdeel is wel mogelijk, maar de vraag is of er dan wel
liquiditeiten voor de in fmanciële problemen verkerende overdragende vennootschap
vrijkomen. Bij een bedrijfsfusie worden dus in het algemeen illiquide middelen verkregen met
de overdracht van de activa. Zeker in het geval van faillissement zal een curator liquide
middelen voor de vermo~nsbestanddelen van zijn curanda willen hebben. Dit is een
argument om geen bedrijfsfusie bij een activatransactie toe te passen. Als men dit al als een
belemmering voor de insolventiepraktijk opvat, dan meen ik dat er een rechtvaardigingsgrond
is. Zoals ik al aangaf is de ratio dat de fiscale claim nog behoeft te worden afgerekend, maar
wordt doorgeschoven omdat er geen liquide middelen bij de overdracht beschikbaar komen
om de belastingschuld te voldoen. Bedrijfsfusie zou wel eens handig kunnen zijn als de
overnemende partij geen geld heeft, maar wel aandelen. Indien dan de overdragende partij de
aandelen meteen ten gelde zou kunnen maken, dan zou bedrijfsfusie een functie kunnen
krijgen. Voorts kan men zich afvragen of verkoop van aandelen door een curator vanuit
zakelijke overwegingen kan plaatsvinden, waardoor de facto het vervreemdingsverbod van
drie jaar niet zou gelden. In wezen zou men dan fiscaal onbelast kunnen vervreemden. Het feit
ligt daar wel dat de fiscale claim op de activa wordt overgenomen door de overnemende
partij. In wezen gaat er door verkoop van de aandelen binnen drie jaar geen fiscale claim
verloren. Ook valt te overwegen het vervreemdingsverbod in een faillissement te schrappen.
Daar kan rren weer tegenin brengen dat er dan juist liquiditeiten vrijkomen, waarmee de
belastingschuld betaald kan worden.
De aard van de bedrijfsfusiefaciliteit maakt het dat deze faciliteit niet interessant is voor de
insolventiepraktijk. Daarmee kan ook de vraag onbeantwoord blijven of het een belemmering
voor de insolventiepraktijk opwerpt.
6.4.4

Juridische splitsing

6.4.4.1
Inleiding
De juridische splitsing is in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 2:334~334ii) per 1 februari
ZSZ Voldoet men niet aan
de voorwaarde dat het overnemende lichaam geen compensabele verliezen mag hebben,
dan is een bedrijfsfusie met ministeriële goedkeuring mogelijk. Er zal dan wel de voorwaarde worden gesteld
(standaardvoorwaarde 2) dat de compensatie van de verliezen van het overnemende lichaam slechts is toegestaan
met de winst van de overnemer die gemaakt is door zijn oorspronkelijke onderneming.
253 Het mag om maximaal lo~o van het op de ter zake van de fusie uitgegeven aandelen gestorte bedrag gaan en
tevens om niet meer dan E 4.500.
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1998 ingevcerd.254 Een BV~NV mag ook tijdens faillissement of surseance splitsen mits de
splitsende rechtspersoon enig aandeelhoudster wordt.255 De splitsende rechtspersoon blijft
bestaan, zodat we te maken hebben met de figuur van afsplitsing. Deze vorm van splitsing is
bekend onder de naam juridische concernsplitsing of uitzaksplitsing (artikel 2:334hh BW).
Inmiddels heeft men acht jaar ervaring met deze rechtsfiguur en blijkt het dat ze geregeld
wordt toegepast. In ~ 2.7 kwam al aan de orde dat om civiele redenen de juridische splitsing
in de insolventiepraktijk geen rol speelt. Hierna zal ik aantonen dat de fiscale wetgeving in elk
geval geen belemmering opwerpt voor een juridische splitsing. Globaal komt het erop neer
dat de juridische splitsing fiscaal geruisloos kan geschieden doordat de fiscale claim wordt
doorgeschoven.
Eerst wordt aangetoond dat juridische splitsing fiscaal een vervreemding is (~ 6.4.4.2).
Vervolgens wordt ingegaan op de ruisende juridische splitsing (~ 6.4.4.3). Dan komt de
geruisloze juridische splitsing aan de orde (~ 6.4.4.4). Aansluitend wordt de positie van
aandeelhouders en schuldeisers behandeld (~ 6.4.4.5). Ten slotte vindt afronding plaats met
het kort aangeven van de betekenis voor de insolventiepraktijk (~ 6.4.4.6).
6.4.4.2
Juridische splitsing is vervreemding
Bij een zuivere splitsing wordt de splitsende rechtspersoon
geacht zijn
ver,mogensbestanddelen ten tijde van de splitsing te hebben overgedragen (overdrachtsfictie)
aan de rechtspersonen waarop deze vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan
(verkrijgende rechtspersonen) en ten tijde van de splitsing te zijn opgehouden uit zijn
onderneming in Nederland belastbare winst te genieten (stakingsfictie). In artikel 14a, eerste
lid, Wet Vpb 1969 zijn deze ficties opgenomen.
Bij een afsplitsing wordt de splitsende rechtspersoon geacht de vermogensbestanddelen die in
het kader van de splitsing overgaan, ten tijde van de splitsing te hebben overgedragen aan de
rechtspersoon of rechtspersonen waarop deze vermogensbestanddelen onder algemene titel
overgaan, zijnde de verkrijgende rechtspersoon respectievelijk verkrijgende rechtspersonen
(overdrachtsfictie).
Bij de stakingsfictie gaat het om artikel 3.61 Wet IB 2001 (juncto artikel 8, eerste lid, Wet
Vpb 1969), waardoor winst moet worden genomen. Deze stakingsfictie is nodig, omdat
sommige reserves niet als vermogensbestanddeel overgaan op de verkrijger(s). De
overdrachtsfictie biedt dan onvoldoende soelaas. Door een stakingsfictie toe te voegen
voorkomt men dat bepaalde reserves onbelast zouden blijven. Bij een afsplitsing is geen
stakingsfictie nodig, nu de afsplitser immers blijft bestaan.
6.4.4.3

Ruisende juridische splitsing

Artikel 14a, eerste lid, Wet Vpb 1969 is in wezen de basis voor de ruisende juridische
splitsing. Op basis van de zojuist gencemde overdrachts- en stakingsficties worden belastbare
feiten geconstitu~erd. Er moet worden afgerekend over de stille en fiscale reserves en de
goodwill. Voorts kan er sprake zijn van desinvesteringsbijtelling, de sanctie van artikel 15ai
Wet Vpb 1969 in verband met verschuiving van stille reserves binnen een fiscale eenheid Vpb
et cetera. Bij insolventie zal een ruisende juridische splitsing niet snel aan de orde zijn. Juist
dan zal er geen behoefte zijn aan het betalen van belastingert256 en zal men de voorkeur geven
aan een geruisloze juridische splitsing. Overigens teken ik hierbij aan dat de situatie in de
zsa Wet van 24
december 1997. Stb. 1997, 776.
zss
~~el 2:334b, zevende lid, BW. Zie nader ~ 2.7.
zsó
Bij belastingen is naast vennootschapsbelasting ook te denken aan omzetbelasting, overdrachtsbelasting en
(tot 2006) kapitaalsbelasting. Onder omstandigheden zijn voor andere belastingen dan de
vennootschapsbelasting vrijstellingen van toepassing bij een ruisende juridische splitsing.
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insolventiepraktijk vaak zo zal zijn dat als er al stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig
zijn, de fiscale winst verrekend zal kunnen worden met compensabele verliezen. In zo'n geval
heeft men de juridische splitsing om fiscale redenen niet nodig.
6.4.4.4
Geruisloze juridische splitsing
De geruisloze splitsing is geregeld in artikel 14a, leden 2 tot en met 6, Wet Vpb 1969 voor de
splitsende en verkrijgende rechtspersonen. Een juridische splitsing kan geruisloos verlopen,
indien de splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van
belastingheffing, aldus artikel 14a, zesde lid, Wet Vpb 1969. Laatstgenoemd artikellid bepaalt
uitdrukkelijk dat sprake is van zakelijke overwegingen, indien de juridische splitsing
plaatsvindt met het oog op een herstructurering of rationalisering van de actieve
werkzaamheden van de splitser en de verkrijger(s). Geruisloze splitsing is blijkens de
parlementaire geschiedenis ook mogelijk, indien een splitsing is ingegeven door de wens de
winstgevendheid van de bedrijfsonderdelen te verhogen.257 Afslankingsoperaties kunnen dus
ook fiscaal gefacilieerd worden. Het motief om het aansprakelijk vermogen van de splitser te
beperken, bijvoorbeeld door afsplitsing van beleggingen, zal daarentegen geacht worden te
zijn gericht op het ontgaan en uitstellen van belastingheffing. Bij insolventies kunnen ook
transacties worden gedaan met onroerende zaken. Daarbij spelen verschillende motieven een
rol: het veilig onderbrengen in een aparte BV, het liquide maken et cetera. Wil men een
onroerende zaak ve rkopen om liquiditeiten vrij te maken, dan kan men niet deze zaak
geruisloos afsplitsen naar een dochter-BV en de aandelen vervolgens verkopen met
toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Dan zal het gaan om ontgaan of uitstellen van
belastingheffing.25g

Een geruisloze juridische splitsing lijkt ook mogelijk te zijn, indien bij de splitsing geen winst
is te constateren. Blijkens artikel 14a, vijfde lid, Wet Vpb 1969 kunnen namelijk voorwaarden
worden gesteld, indien de waarde in het economische verkeer van de vermogensbestanddelen
die onder algemene titel overgaan, o~ het tijdstip van de overgang lager is dan de boekwaarde
van deze vermogensbestanddelen.25 De aanwezigheid van verliezen betekent echter nog niet
dat hieraan voldaan is. De winst is gelijk aan de overdrachtsprijs minus de boekwaarde. Is de
boekwaarde lager dan de overdrachtsprijs, dan hebben we ofwel te doen met oude
bedrijfsmiddelen waarop allang is afgeschreven of inet bedrijfsmiddelen die door bijzondere
omstandigheden (insolventie) sterk in waarde zijn gedaald Bouwman 8L De Jong geven als
voorbeeld van zo'n nader te stellen voorwaarde de overgang van verliezen naar de verkrijgers
in het kader van een zuivere splitsing.260 De Staatssecretaris beraadt zich nog op de vraag of
in gevallen waarin de winst nihil of negatief is, aanvullende voorwaarden noodzakelijk zijn.261
Geruisloze juridische splitsing op basis van de wet
Artikel 14a, tweede lid, Wet Vpb 1969 biedt het wettelijk recht op een geruisloze splitsing. Er
gelden dan drie vereisten, welke min of ineer gelijk zijn aan die bij de bedrijfsfusie: (1) de
splitser en de verkrijger(s) zijn aan hetzelfde winstregime onderworpen, (2) de splitser, indien
deze ophoudt te bestaan, noch de verkrijger(s) hebben aanspraak op voorwaarts te verrekenen
verliezen en (3) latere heffing over de niet in aanmerking genomen winst is verzekerd. Kan
zs~ Kamerstukken II 1997-1998, 25 709, nr. 5, blz. 7.
z5g Zie ook Kamerstukken I, 1999~2000, 26 728, nr. 202c, blz. 26.
zs9 Vergelijk artikel 14, zevende lid, Wet Vpb 1969, waarin een soortgelijke regeling voor bedrijfsfusie is te
vinden.
26o
J.N. Bouwman 8z M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8c
Financiële Uitgevers 2005, blz. 533.
Zbi Besluit staatssecretaris van Financiën d.d. 19 december 2000, nr. CPP200012682, V-N 2001~8.1, onderdeel2.
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niet aan deze drie vereisten worden voldaan, dan kan op basis van het derde lid toch een
geruisloze splitsing met goedkeuring plaatsvinden, mits aan nadere voorwaarden wordt
voldaan. De kern van de faciliteit is dat de verkrijgende rechtspersoon met betrekking tot al
hetgeen in het kader van de splitsing is verkregen, in de plaats van de splitsende rechtspersoon
treedt. Zo mcet worden doorgegaan met de boekwaarden (op deze wijze worden de facto stille
reserves doorgeschoven) en fiscale reserves, het opgeofferde bedrag bij deelnemingen et
cetera.
De tweede voorwaarde geldt niet voor de afsplitser, want de afsplitser blijft bestaan. Daardoor
kan bij afsplitsing tijdens faillissementlsurseance (artikel 2:334b, zevende lid, BW) toch
gebruik worden gemaakt van de geruisloze juridische splitsing op basis van de wet. Dat komt
mij ook redelijk voor, omdat misbruik niet mogelijk is. De afsplitser blijft bestaan en zal zelf
zijn verliezen moeten verrekenen met toekomstige winsten. Ik vceg hier wel aan toe, dat door
de afsplitsing vermogensbestanddelen die de winst moeten genereren kunnen worden
vervreemd. Het is dan de vraag hoe verliezen nog verrekend kunnen worden.
Geruisloze juridische splitsing met goedkeuring
Indien niet aan de drie wettelijke voorwaarden van artikel 14a, tweede lid, Wet Vpb 1969
wordt voldaan, dan kan de juridische splitsing toch geruisloos geschieden. Men dient dan wel
te voldoen aan de door de Minister gestelde voorwaarden ex artikel 14, derde en vierde lid,
Wet Vpb 1969. Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën de dato 19 december 2000
bevat de voorwaarden die in het algemeen zullen worden gesteld.262 In de praktijk doet de
inspecteur verzoeken om toepassing van artikel 14a, derde lid, Wet Vpb 1969 af, omdat aan
hem algemene toestemming door de Staatssecretaris is verleend.263 Wel zijn er enkele
uitzonderingen, zoals de situatie waarin bij de afsplitsing negatieve winst wordt behaald. In
die situatie zal de Staatssecretaris zelf het verLOek afdoen. Opgemerkt zij dat er alleen
algemene voorwaarden voor de afsplitsing zijn gegeven. Men moet de relativiteit van de
standaardvoorwaarden onderkennen. Het belangrijkste gevolg van de geruisloze juridische
splitsing is immeis de indeplaatsstelling van de verkrijger(s) en dat is al in het derde lid
geregeld De standaardvoorwaarden vertonen gelijkenis met die van de bedrijfsfusie. Zo is in
de tweede standaardvoorwaarde de winstsplitsing te vinden: de verliezen kunnen alleen
worden verrekend met nadien behaalde winsten uit dezelfde activiteit. Het is dus niet
mogelijk dat door een juridische splitsing winstgevende activa onbelast in een verlieslatende
vennootschap kunnen worden gebracht om zo die verliezen snel te kunnen verrekenen.
6.4.4.5

Aandeelhouders en schuldeisers

In ~ 6.4.4.4 heb ik laten zien dat de fiscale positie van de splitsende en verkrijgende
rechtspersoon zodanig is geregeld dat de juridische splitsing fiscaal geruisloos voor hen kan
geschieden. Dit kan ook voor de aandeelhouders en schuldeisers, wier positie is geregeld in
artikel 3.56 Wet IB 2001 juncto artikel 8, eerste lid, Wet Vpb 1969, alsmede artikel 13h en
13j Wet Vpb 1969.
De kern van deze bepalingen is dat geen winst wordt genomen vanwege doorschuiving van de
boekwaarden. De werking van artikel 3.56 Wet IB 2001 kwam al uitgebreid aan bod in ~
5.4.3.1. Dit artikel kan worden ingezet als de aandelen niet behoren tot een deelneming. De
deelnemingsvrijstelling kan dan geen tcepassing vinden, waardoor er in beginsel winst is.
Artikel 3.56 Wet IB 2001 voorkomt dit, in die zin dat de winst buiten aanmerking wordt
262
Nr. CCP2000~2682, Y-N 200118.1.
263 Dit geschiedt
op basis van het Besluit staatssecretaris van Financién d.d. 19 december 2000, nr. CPP
2000~2683, V-N 200118.2.
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gelaten. Er bestaat dan wel een risico dat later de aandelen tot een deelneming gaan behoren,
waardoor bij vervreemding alsnog door de deelnemingsvrijstelling de winst bij de juridische
splitsing onbelast zou blijven. Dit wordt voorkomen door artikel 13h Wet Vpb 1969, waarin is
bepaald dat dan de deelnemingsvrijstelling geen toepassing vindt voor positieve
deelnemingsresultaten, totdat de latente claim van de fiscus is afgewikkeld. De
deelnemingsvrijstelling is wel van toepassing voor dividend, dat daarom onbelast kan worden
uitgekeení. De vraag is of de Moeder-dochterrichtlijn op dit punt goed wordt uitgelegd.2óa
Indien men wel een deelneming heeft, dan kan door de deelnemingsvrijstelling geen sprake
zijn van winst bij een juridische splitsing, Artikel 13j Wet Vpb 1969 bepaalt hier dat de
fictieve vervreemding bij de juridische splitsing wordt geacht te hebben plaats~vonden aan
een met de belastingplichtige en de splitsende rechtspersoon verbonden lichaam. Dit heeft tot
gevolg dat een aantal sancties in werking kunnen treden.

A1 met al hoeft de juridische splitsing dus geen belastingheffing bij de aandeelhouder op te
leveren.
6.4.4.6

Betekenis voor de insolventiepraktijk

De fiscale begeleiding bij juridische splitsing vindt in de insolventiepraktijk nauwelijks plaats,
omdat die rechtsfiguur nauwelijks wordt tcegepast. De oorzaak daarvan is gelegen in het
civiele recht. Zoals aangegeven in ~ 2.7 is de uitvcering met zoveel formaliteiten omkleed,
dat de actoren in de insolventiepraktijk opteren voor een gewone activatcansactie. Daarnaast is
de verstrekkende aansprakelijkheid van artike12:334t BW eveneens een belangrijke reden om
geen juridische splitsing uit te voeren.

De vraag rijst overigens wel of gebruik zou worden gemaakt van deze rechtsfiguur als het
civiele recht niet een beletsel vormde. Een bevestigende beantwoording ligt niet voor de hand.
In de eerste plaats zullen bij de overdragende vennootschap vaak compensabele verliezen
aanwezig zijn om de overdrachtswinst mee te kunnen compenseren. In de tweede plaats zijn,
net als bij bedrijfsfusie, tijdens een fase van insolventie liquiditeiten benodigd en uitvoering
van een juridische splitsing leidt bij de overdragende vennootschap tot het verkrijgen van
aandelen, waarop in beginsel een vervreemdingsverbod van drie jaar rust. In feite kan men
dus de activa niet ten gelde maken.
Men zou kunnen overwegen de verkoop door een curator als een zakelijke ovecweging te
zien, maar dat zou als uiteindelijk resultaat kunnen geven dat men onbelast activa tegen
contante betaling kan vervreemden. Voorts zou men dan over liquide middelen beschikken
waarmee een eventuele vennootschapsbelastingschuld betaald zou kunnen worden. Ik gebruik
`eventuele', want het is niet onwaarschijnlijk dat winsten als gevolg van de vervreemding
kunnen worden gecompenseerd met de aanwezige verliezen.
Het komt erop neer dat de aard van de juridische splitsing met zich brengt dit ze niet
interessant is voor de insolventiepraktijk. De fiscale wetgeving op dit punt is in elk geval geen
belemmering voor de insolventiepraktijk.

zóa Zie J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, biz. 223.
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6.4.5

Terugkeer uit de BV

6.4.5.1
Inleiding
Per 1 januari 2001 is er in artikel 14c Wet Vpb 1969 een ten.igkeerregeling uit de BVINV
opgenomen. Aanvullend zijn door de Staatssecretaris standaardvoorwaarden voor de
geruisloze terugkeer opgesteld.265 In ~ 6.4.5.2 wordt de terugkeerregeling kort beschreven. In
~ 6.4.5.3 wordt aangegeven dat de betekenis van de terugkeerregeling voor de
insolventiepraktijk gering is.
6.4.5.2
Schets van de terugkeerregeling
Bij de keuze voor het drijven van een onderneming in een vennootschap of een andere
rechtsvorm spelen fiscale motieven geen onbelangrijke rol. Indien men de onderneming drijft
in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan kan men in aanmerking
komen voor fiscale faciliteiten die men niet heeft bij het dn~jven van de onderneming in een
vennootschap. Te noemen zijn de fiscale oudedagsreserve2 6 en de ondernemersaftrek.267 De
ondememersaftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor
speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Hierbij kan het gaan om
substantiële bedragen. Gevoegd bij het gegeven dat het progressieve tarief vanaf 1 januari
2001 maximaal 52oro bedraagt, kan het bij lagere winsten fiscaal voordeliger zijn om de
onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma.
Overigens staat hier tegenover dat het vennootschapsbelastingtarief dalende is, waardoor een
BV weer aantrekkelijker wordt. Het zal van geval tot geval afhangen, welke rechtsvorm
fiscaal het meest aantrekkelijk is.
Vervreemding van de onderneming door een BV zou betekenen dat voor de
vennootschapsbelasting moet worden afgerekend over de fiscale en stille reserves en de al dan
niet geactiveerde goodwill. De kern van de ten.igkeerregeling268 van artikel 14c Wet Vpb
1969 is nu dat men de onderneming zonder heffmg van vennootschapsbelasting kan laten
overgaan naar de IB-sfeer. Er gelden zes voorwaarden: (1) de NVBV heeft uitsluitend
natuurlijke personen als aandeelhouders, (2) de NVBV wordt in het kader van de terugkeer
ontbonden, (3) de NVBV drijft een onderneming in materiële zin, 269 (4) de onderneming
wordt voortgezet door alle aandeelhouders, 270 (5) de geniisloze terugkeer vindt plaats op
gezamenlijk verLOek van de NVBV en de aandeelhouders en (6) aan de nadere voorwaarden
als bedoeld in artikel 14c, zesde lid, Wet Vpb 1969 is voldaan, waarvan de belangrijkste is dat
de voortzettende aandeelhouder(s) doorgaat(n) met de boekwaarden van de NVBV. De
terugkeer impliceert voor een aanmerkelijkbelanghouder vervreemding van zijn aandelen.271
Bij een positief vervreemdingsvoordeel kan hij opteren voor directe afrekening of voor
doorschuiving. Bij een negatief vervreemdingsvoordeel mcet het voordeel worden
doorgeschoven. Om belastingdrukverschillen voor en na de terugkeer uit de NVBV te

Zbs
266
26~
26g

Besluit staatssecretaris van Financiën van 20 februari 2003, nr. CPP2002~3267M, V-N 2003I14.1.
Artikel 3.67 tlm 3.73 Wet IB 2001.
Artike13.74 Wet IB 2001.
De regeling staat bekend als terugkeerregeling, maar van terugkeer hoeft niet altijd sprake te zijn. Ook
wanneer men in het verleden de onderneming meteen al in de vorm van een BV~NV is gaan drijven, kan men
~ebruik maken van de terugkeerregeling, hoewel er dan formeel geen sprake is van een terugkeer.
69 Zie de brief BelastingdiensdOndernemingen Amsterdam van 3 juli 2002, V-N2002I50.12, voor een geval van
een afwijzende beschikking, omdat de BV geen materiële onderneming dreef.
270 Is er één aandeelhouder dan krijgt men een eenmanszaak, bij meerdere aandeelhouders zal het moeten gaan
om een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma.
2~1
Artike14.16, vijfde lid, Wet IB 2001.
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voorkomen, ontstaat bij doorschuiving een terugkeerreserve, 272 welke hier verder buiten
beschouwing blijft.
6.4.5.3
Betekenis voor de insolventiepraktijk
Vraag is of deze terugkeerregeling ook opportuun kan zijn bij de doorstart van een
onderneming. Allereerst zij gezegd dat de terugkeerregeling voor doorstart in concernsituaties
onbruikbaar is, omdat de BVINV uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders moet
hebben (eerste voorwaarde).273 Ten tweede zij opgemerkt dat de terugkeerregeling niet als een
algemene vorm van doorstart kan worden gehanteerd om de simpele redenen dat de
onderneming moet worden voortgezet door dezelfde aandeelhouders. Als op het tijdstip van
het ontbindingsbesluit ten aanzien van de BV~NV het voornemen bestaat de onderneming te
staken of over te dragen aan derden, dan bestaat er geen recht op een geruisloze terugkeer,
aldus de Staatssecretaris.274

Dit neemt niet weg dat het denkbaar is dat bij tegenvallende resultaten voortzetting van de
onderneming in de IB-sfeer fiscaal voordeliger is. Men kan denken aan een eenmans-BV met
levensvatbare onderdelen, waarvan de winst vooralsnog onbelast zal zijn door de
verliescompensatie en vervolgens lange tijd belast zal zijn tegen een effectief lager
inkomstenbelastingtarief (als gevolg van ondernemersfaciliteiten voor IB-ondernemers).
Hcewel terugkeer fiscaal dus voordeliger zou kunnen zijn, mcet men mijns inziens juist bij
tegenvallende resultaten de civiele aansprakelijkheid betrekken bij de keuze. Bij de
omstandigheid van een verlies of bescheiden winst van de onderneming biedt de BV betere
waarborgen voor de beperking van aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaakNOF bestaat er
immers een directe aansprakelijkheid van de eigenaar c.q. vennoten. Hiertegen zal men in
sommige gevallen kunnen inbrengen dat de aandeelhouder zich jegens de bank persoonlijk
borg heeft gesteld, waardoor hij niet kan ontsnappen aan de aansprakelijkheid jegens de bank,
vaak de grootste schuldeiser. Met aanwezige compensabele verliezen is met de terugkeer
eveneens geen voordeel te behalen. Mochten er ten tijde van de terugkeer nog compensabele
verliezen in de BVINV aanwezig blijven na toepassing van artikel 14c, tweede lid, Wet
Vpb,275 dan bepaalt artikel 14c, derde lid, Wet Vpb 1969 dat deze verliezen voor 30~50276 deel
worden aangemerkt als ondernemingsverlies in de zin van artikel 3.148, tweede lid, Wet IB
2001 van de aandeelhouders die de onderneming voortzetten. De verliezen worden uit de
Vpb-sfeer gehaald en komen terecht in de IB-sfeer. Het mcet dan gaan om verliezen die zijn
ontstaan in de uitoefening van de door de aandeelho uder voortgezette onderneming. Zo zijn
verliezen geleden op beleggingen in het BVINV-tijdperk niet verrekenbaar met winsten die
ontstaan met die beleggingen, als die na de terugkeer tot het privévermogen van een van de
aandeelhouders gaan behoren. In zoverre vindt dan verliesverdamping plaats. Met de directe
verliesoverdracht is ondanks het hogere tarief in de inkomstenbelasting geen voordeel te
Zn
Artikel 3.54a W et IB 2001.
Z~3 Eventueel kan men de aandelen in de houdstermaatschappij van de BVINV waaruit moet worden
teruggekeerd eerst aan natuurlijke personen verkopen of kan men de onderneming aan die houdstermaatschappij
overdragen. Dan wordt wel voldaan aan de voorwaarde dat de BVMV uitsluitend natuurlijke personen als
aandeelhouders heeft. Verkoop van de aandelen zal door de deelnemingsvrijstelling geen fiscale complicaties
hoeven te geven, maar een (geruisloze) overdracht van een onderneming zal wel fiscale complicaties geven,
welke onvoldoende kunnen worden weggenomen door de faciliteit van bedrijfsfusie of fiscale eenheid Vpb.
Z~4 In het Besluit van 27 december 2005, nr. CPP2005I2573M, V-N 2006~5.12, onderdeel D, laat de
Staatssecretaris wel een aantal (kleine) uitzonderingen toe.
2~5 Het gaat hier om de drie uitzonderingen op het principe dat de winst die bij de terugkeer ontstaat niet in
aanmerking wordt genomen.
2~6 In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt vanwege het lagere Vpb-tarief voorgesteld om de factor te stellen
op 24~46.
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behalen. Dit komt door de toepassing van de factor 30~50. Als een BVlNV 100.000 aan
compensabele verliezen heeft, dan kan bij een Vpb-tarief van 300~o een voordeel worden
behaald van 30.000. Zou men overdracht van verliezen naar de IB-sfeer zonder enige
correctie toestaan, dan zou men een maximaal voordeel van 52.000 (het maximale IB-tarief is
520~0) kunnen behalen. Het compensabele verlies in de IB-sfeer wordt echter 30I50 x 100.000
- 60.000. Het maximale voordeel is dan 520~o van 60.000 - 31.200, hetgeen ongeveer gelijk is
aan het maximale voordeel in de Vpb-sfeer. Ook kan men in de IB-sfeer het geïmporteerde
verlies niet zomaar met andere inkomensbestanddelen van box I(bijvoorbeeld salaris)
verrekenen. Artikel 3.150 Wet IB 2001 bepaalt dat het verlies alleen verrekenbaar is met
winst behaald met de uit de BVINV teruggekeerde onderneming.
Samenvattend mcet geoordeeld worden dat de terugkeerregeling geen goede perspectieven
biedt voor een doorstart van een onderneming. De betreffende fiscale wetgeving levert echter
geen belemmering op voor de insolventiepraktijk. Mijns inziens mcet op grond van de aard
van de terugkeerregeling gezegd worden dat het geen geschikt instnunent is bij gevallen van
insolventie.

6.4.6

Liquidatieverliesregeling

6.4.6.1
Inleiding
Na tcepassing van een activatransactie zal er doorgaans een lege BV~NV achterblijven die
wordt ontbonden. Men kan dan gebruik maken van de liquidatieverliesregeling, die is
opgenomen in de artikelen 13d, 13e en 13f Wet Vpb 1969. Deze regeling vormt een
uitzondering op het principe dat alle positieve en negatieve resultaten (fiscaal geheten:
voordelen) uit hoofde van een deelneming de winst van een moedermaatschappij niet
beïnvloeden.277 Het liquidatieverlies is namelijk wel fiscaal aftrekbaar. De omvang van het
liquidatieverlies is gelijk aan het opgeofferde bedrag minus de reeds ontvangen liquidatieuitkeringen.
De liquidatieverliesregeling is complex geworden door allerlei antimisbruikbepalingen. Daar
komt nog bij dat een en ander zich kan voltrekken in een groot aantal modaliteiten, zoals wel
of geen fiscale eenheid Vpb in het verleden, vroegere vervreemding van deelnemingen binnen
een concem et cetera. Het is voor mij ondoenlijk deze allemaal uitgebreid te behandelen.
Daarom mcet ik mij beperken tot de hoofdlijnen van de liquidatieverliesregeling. Mijns
inziens zijn er vier essentiële vragen voor de insolventiepraktijk. De eerste vraag gaat over de
rechtsgrond van de liquidatieverliesregeling (~ 6.4.6.2). De tweede vraag gaat over de inhoud
van de begrippen opgeofferd bedrag en liquidatie-uitkeringen (~ 6.4.6.3). De derde vraag
betreft het moment van verliesneming (~ 6.4.6.4). De vierde vraag betreft de uitsluiting van
liquidatieverlies bij voortzetting van de onderneming binnen concernverband (~ 6.4.6.5).278
Na beantwoording van deze vragen geef ik mijn algemeen oordeel over de
liquidatieverliesregeling (~ 6.4.6.6).
Overigens worden in het wetsvoorstel Werken aan winst enkele aanpassingen ter zake van de
liquidatieverliesregeling voorgesteld De voorgestelde wijzigingen hangen merendeels samen
met het op één lijn brengen van de voorwaarden voor tcepassing van de
277 Vóór 2006 was de andere uitzondering de regeling om in de eerste vijfjaar tijdelijk verlies te nemen op een in
waazde gezakte deelneming (aztikel 13ca Wet Vpb 1969).
278 De beperking voor het nemen van liquidatieverlies bij buitenlandse deelnemingen (artikel 13d en 13f Wet
Vpb 1969) komt in dit ooderzoek niet aan bod, omdat dit onderzoek ziet op insolvente BV~1V's die onder de
Nederlandse jurisdictie vallen.
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deelnemingsvrijstelling op belangen in binnenlandse en buitenlandse dochtermaatschappijen,
aldus de Memorie van Toelichting.279 Artikel 13f Wet Vpb 1969 (Holland-routing) zal gaan
vervallen. Voor dit ondercoek zijn de voorgestelde wijzigingen niet relevant.
6.4.6.2

Rechtsgrond liquidatieverliesregeling

6.4.6.2.1
Inleiding
In de literatuur is meermalen aandacht besteed aan de vraag wat de rechtsgrond van de
liquidatieverliesregeling is.280 Volgens de regering rechtvaardigt het verloren gaan van de
mogelijkheden tot verliescompensatie bij de geliquideerde deelneming het bestaan van de
liquidatieverlies~egeling. Men zou dit verlies van de deelneming kunnen overbrengen naar de
moedermaatschappij, maar dat regime zou volgens de regering op grote praktische bezwaren
stuiten.281 Daarmee is nog niet de ratio van de liquidatieverliesregeling gegeven. Volgens Van
der Geld moet het erop worden gehouden dat de wetgever niet heeft bedoeld het verlies van
de dochter zonder meer bij de mceder te honoreren, maar zelfstandige verliesneming bij de
moeder wilde creëren rret als uitgangspunt dat verlies binnen het concem éénmaal in de
heffing mcet worden betrokken.282 Het liquidatieverlies is gelijk aan de liquidatie-uitkeringen
minus het opgeofferde bedrag. In de volgende subparagraaf ga ik daar nader op in. Het te
nemen liquidatieverlies hoeft geen relatie te hebben met de verliezen die bij deelneming teloor
gaan. In het verleden zijn altematieve regelingen voor de liquidatieverliesregeling
aangedragen.283 Het valt buiten het bestek van dit onderzcek daar nader op in te gaan. Wel wil
ik mijn visie weergeven op de vraag hoe de liquidatieverliesregeling er uit zou mceten zien.
Volgens mij moet als vertrekpunt de vraag dienen wat de waarde van de verlieren is voor de
betreffende deelneming en dat is athankelijk van verschillende factoren. Dan krijgt men pas
echt een aansluiting met de wens van de wetgever om de moedermaatschappij tegemoet te
komen voor het teloor gaan van verliescompensatie bij de deelneming. Daazom is het zaak
eerst de waarde van compensabele verliezen te beschouwen.
6.4.6.2.2

Waarde compensabele verliezen

Bij de waardebepaling van compensabele verliezen kan men in wezen ervan uitgaan dat er
sprake is van een vordering onder opschortende voorwaarde op de fiscus. De waarde van het
compensabel verlies is gelijk aan de netto contante waarde van de tcekomstige
belastingbesparing die hiermee gerealiseerd kan worden. Voor de vennootschap en haar
aandeelhouder(s) is het relevant om de waarde te weten. Het compensabel verlies is een asset,
die tcekomstige belastingbesparing mogelijk maakt. Voorts worden de opbrengsten voor de
bcedel bij faillissementen verhoogd, omdat de koper een zekere prijs voor de verliezen moet
betalen. In de praktijk wordt als vuistregel voor de waarde van de verrekenbare verliezen 10150~o van de nominale waazde genomen.

2~9 Kamerstukken I12005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 66.
Zgo Zie bijvoorbeeld J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling: met name in internationale
verhoudingen (FM. Nr. 20), Deventer: Kluwer 1990, blz. 110-116, en J.N. Bouwman 8c M.G. de Jong, Wegw~s
in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8z Financil;le Uitgevers 2005, blz. 418.
Zg 1 Kamerstukken 11 1 969-1 970, nr. 3, biz. 14 en blz. 20, en herhaald in Kamerstukken II 1986-1987, 19 968, nr.
3, blz. 4 en 5.
Zg2 J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling: met name in internationale verhoudingen (FM. Nr.
20), Deventer: Kluwer 1990, blz. 115.
283 J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling: met name in internationale verhoudingen (FM. Nr.
20), Deventer: Kluwer 1990, blz. 116-127.
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De waarde wordt bepaald door vijf factoren. Ten eerste het nominale bedrag van het fiscaal
compensabel verlies. Ten tweede het belastingtarief. Het gaat er om wat het
heffingspercentage zal zijn op het tijdstip dat het verlies vecrekend zal worden. Mogelijk kan
het belastingtarief in de toekomst veranderen, zodat men bij de waardebepaling een schatting
van deze factor moet maken. Ten derde de winstverwachting. Het is immers van belang te
weten of er voldoende winst wordt gemaakt en wánneer die winst dan wordt gemaakt. Als
sneller winst kan worden gemaakt, dan wordt de belastingbesparing eerder gerealiseerd
bijgevolg dat de contante waarde hoger komt te liggen. Ten vierde de rentefactor. Hierbij is de
vraag tegen welk rentepercentage het belastingvoordeel contant wordt gemaakt. Ten vijfde de
kans dat een en ander kan worden gerealiseerd. Op het moment van de waardebepaling moet
men immers een schatting van de toekomstige winstontwikkeling maken. Daarbij kan men
verschillende herstelscenario's hanteren, bijvoorbeeld scenario A met een kans van SOo~o, B
met een kans van 20oro en C met een kans van 30oro. Zo krijgt men in zekere zin een gewogen
gemiddelde. Eventueel kan de vijfde factor ook worden geïncorporeerd in de rentefactor. Hoe
minder groot de kans is dat de winstverwachting wordt gerealiseerd, be hoger het risico en
hoe hoger men de rentefactor kan maken.
Ter illustratie een getallenvoorbeeld.284 Er is een fiscaal compensabel verlies van 500.000.
Het tcekomstig belastingtarief wordt gesteld op 30ore. Op 1 januari van het eerste jaar vindt
een doorstart plaats. Alle aandelen worden overgenomen door een nieuwe aandeelhouder en
die wil de waarde van de dan aanwezige compensabele verliezen weten.
Het eerste jaar verwacht men nog een verlies van 100.000. In het tweede, derde en vierde jaar
verwacht men een winst van respectievelijk 100.000, 250.000 en 400.000. Het door de nieuwe
aandeelhouder gewenste rendement op het eigen vermogen is 150~0 (ná belasting), zodat men
de vierde factor op 15oro stelt. De vijfde factor wordt gesteld op 1, omdat men deze heeft
verwerkt in de vierde factor.
Het verlies in het eerste jaar is niet relevant voor de waardebepaling. Weliswaar stijgt de
grootte van de compensabele verliezen, maar dit verlies komt ten laste van de doorstarters. Dit
verlies is als het v~are ingecalculeercí bij de vaststelling van de koopsom, waarbij het immers
gaat om de waardebepaling van 500.000 aan compensabel verlies. In het tweede jaar vindt er
geen belastingheffing over de winst van 100.000 plaats. Aangenomen wordt dat
vennootschapsbelasting per maand wordt betaald, dus in dit voorbeeld wordt 1 juli
aangehouden als vervaldatum. De waarde van het contant gemaakte voordeel is dan gelijk aan
100.000 x 0,30 x(1I1,15)1~5 - 24.326. Met betrekking tot het derde jaar geldt als contante
waarde 250.000 x 0,30 x(1~1.15)2~5 - 52.883. Bij het vierde jaar gaat het om 150.000 x 0,30 x
(1~1,15)3~5 - 27.591. Het totale voordeel is dus 104.800, terwijl het compensabel verlies
500.000 beliep. De waarde is derhalve 20,960~o van het nominale bedrag. In de praktijk wordt
als vuistregel 10 tot 150~o genomen, hetgeen overigens lager is dan in het gegeven voorbeeld.
Het cijfervoorbeeld kan mutatis mutandis worden toegepast, indien verliezen bij een
activatransactie overdraagbaar zouden zijn. Ook dan hebben de verliezen waarde voor de
kopende partij, omdat latere winsten kunnen worden verrekend met overgedragen verliezen.
Bij een activatransactie kan geen overdracht van verliezen plaatsvinden. Bij een
activatransactie blijven de fiscale rerliezen bijna altijd ongebruikt. Ze blijven achter bij de
overdragende vennootschap, waarin ze meestal nutteloos zijn, omdat er vanwege de
overdracht van de onderneming geen of te verwaarlozen winsten gegenereerd zullen worden.
Vaak wordt de vennootschap geliquideerd, waardoor de verliezen verdampen. De verliezen
2g4

Voor een ander getallenvoorbeeld zie H.B. Oosthout, De doorstart van een insolvente onderneming,
Deventer: Kluwer 1998, blz. 23-24.
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zijn rechtssubjectgebonden en nu het rechtssubject na liquidatie er niet meer is, bestaan ook
de verliezen niet meer.
6.4.6.2.3

Waarde compensabele verliezen en hoogte liquidatieverlies

In mijn visie is eigenlijk de vraag in hoevene de deelneming nog van de verliezen gebruik
zou kunnen maken en n welk tempo. Misschien zou de moedennaatschappij bij overdracht
van de verliezen aan haar wel snel gebruik maken van de compensabele verliezen en is de
waarde van de verliezen voor haar groter. Daarom ben ik er geen voorstander van dat de
moedermaatschappij de verliezen zou kunnen "overnemen". In wezen krijgt men dan een
soort van resultatenpooling of een verlicht regime van de fiscale eenheid Vpb, waarin
onderlinge verliesverrekening uitgangspunt is. Dit staat dan nog los van praktische problemen
bij de overdracht van verliezen aan de moedermaatschappij. Men kan denken aan
verliesneming ter zake van vorderingen van de moedermaatschappij op de deelneming. Dit
zou kunnen leiden tot dubbele verliesneming en daarom zal het afwaarderingsverlies moeten
worden teruggenomen door de moeder. Ook is te denken aan winstberekening op basis van
buitenlandse fiscale stelsels.
A1 met al ben ik er dan ook voorstander van dat de moeder een vergoeding krijgt ter hoogte
van de waarde van de compensabele verliezen. Het gaat dan om een subjectieve waarde,
namelijk de waarde voor de deelneming zelf. Bij de waardebepaling moeten de verliezen die
worden gefinancierd door crediteuren buiten beschouwing blijven Deze systematiek is naar
mijn inzicht in overeenstemming met de ratio van de wetgever, maar ik besef tevens dat het in
de praktijk moeilijk uitvcerbaar is. Overigens is het mogelijk dat de te nemen
liquidatieverliezen in geen verhouding staan tot de bij de deelneming onverrekende verliezen.
De Staatssecretaris heeft toegezegd dat er in extreme gevallen dan een beroep op de
hardheidsclausule kan worden gedaan. 285 Het is echter volstrekt onduidelijk aan welke
gevallen we moeten denken en dat leidt tot een belemmering. Mijns inziens moet de
Staatssecretaris minimaal met een indicatie komen.2g6

6.4.6.3
Opgeofferd bedrag en liquidatie-uitkering
Het liquidatieverlies is gelijk aan het opgeofferde bedrag minus de liquidatie- uitkeringen. Bij
een geliquideerde deelneming die met insolventie te maken heeft gehad zal de liquidatieuitkering voor de aandeelhouder(s) vaak nihil bedragen, waardoor het te nemen verlies gelijk
is aan het opgeofferde bedrag.
Opgeofferd bedrag
Uitgangspunt voor de berekening van het opgeofferde bedrag vormt het bedrag dat bij de
verkrijging voor de aandelen is betaald, aldus Hoge Raad 24 september 1975, BNB 1976~184.
Het opgeofferde bedrag hceft dus niet gelijk te zijn aan de boekwaarde van de deelneming,
die immers wordt bepaald door goed koopmansgebruik. De berekening van het opgeofferde
bedrag geschiedt extracomptabel. Het opgeofferde bedrag kan wijzigen. Door kapitaalstorting
wordt het opgeofferde bedrag verhoogd en het wordt verlaagd door terugbetalingen van wat
oorspronkelijk opgeofferd was. Tot een kapitaalstorting behoort ook informeel kapitaal
Informeel kapitaal is bijvoorbeeld aan de orde bij een regresschuld.287 Een regresschuld
vanwege de hoofdelijke-aansprakelijkheidsverklaring ex artikel 2:403 BW die door de
dochtervennootschap niet kan worden betaald aan de aangesproken moedervennootschap,
werd door Hof Amsterdam 26 juni 2002, V-N 2002~33.2.6 (Fokker-I), aangemerkt als
2g5 Kamerstukken II 198Cr 1987, 19 968, nr. 3, blz. 12.
2g6 In dezelfde zin J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 1998, blz. 146.
287 Zie nader over regresschuld ~ 2.4.
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informeel kapitaal van de mcedervennootschap. Een kapitaalterugbetaling leidt tot een
verlaging van het opgeofferd bedrag
Het opgeofferd bedrag van een uit de fiscale eenheid Vpb ontvoegde maatschappij wordt
gesteld op het fiscale eigen vermogen na vemzindering met de fiscaal tcelaatbare reserves
(artikel 13d, achtste lid, Wet Vpb 1969).288 Hiermee wil de wetgever voorkomen dat een niet
werkelijk geleden liquidatieverlies in aanmerking kan worden genomen door de
moedermaatschappij. De moedermaatschappij kan immers gedurende een fiscale eenheid Vpb
de dochtermaatschappij "leeghalen" waanioor het vermogen daalt. Dat zou leiden tot een
groter liquidatieverlies als artikel 13d, achtste lid, Wet Vpb 1969 er niet zou zijn. In dit
verband spreekt men van het goodwill-gat. Dit betekent wel dat het niet altijd verstandig is
een gezonde dochtermaatschappij met een hoog opgeofferd bedrag te gaan vcegen in een
fiscale eenheid, wanneer risicovolle activiteiten worden ondernomen. Ook dan kan het
vermogen van die dochtermaatschappij aanzienlijk dalen, hetgeen na ontvoeging en liquidatie
kan leiden tot een aanmerkelijk lager te nemen liquidatieverlies.
Men zou ook kunnen proberen om door verkoop binnen het concem een hogere prijs voor de
verkrijging te realiseren dan de voorgangster had betaald. Artikel 13d, zesde lid, Wet Vpb
1969 voorkomt dit kunstmatig ophogen van het opgeofferd bedrag door te bepalen dat het
opgeofferde bedrag bij verkrijging van een deelneming van een ander concernlichaam niet
hoger is, dan hetgeen het concernlichaam zelf voor die deelneming had opgeofferd.289 De
regeling werkt eenzijdig ten gunste van de fiscus. Dat de fiscus wil waken voor kunstmatige
ophoging van het opgeofferde bedrag binnen een concern is te accepteren, maar dat het
opgeofferde bedrag nimmer hoger kan worden gaat mijns inziens te ver.290 Het werkt
namelijk maar één kant op. Het zou consequenter zijn om dan uit te gaan van een "concernopgeofferd-bedrag". Nu werkt de regeling alleen in het voordeel van de fiscus.29I Hier zie ik
dan ook een belemmering.

Overigens wordt op verLOek van de belastingplichtige het opgeofferde bedrag bij voor
bezwaar vatbare beschikking vastgesteld292 Het kan daarom verstandig zijn bij een doorstart
het opgeofferde bedrag te laten vaststellen.
Liquidatie-uitkering
Een liquidatie-uitkering is een uitkering gedaan ná het ontbindingsbesluit. Men zou door
dividend uit te keren vóór dit ontbindingsbesluit de omvang van de liquidatie-uitkeringen
kunnen verkleinen, bijgevolg dat het liquidatieverlies zou toenemen. Uitgekeerd dividend
door een deelneming is door de deelnemingsvrijstelling onbelast. Artikel 13d, derde lid, Wet
Vpb 1969 voorkomt een dergelijke opzet. Op grond van dit artikellid worden tot het totaal van
de liquidatie-uitkeringen ten minste gerekend de positieve voordelen uit hoofde van de
deelneming die zijn genoten in:
a.
het jaar waarin het ontbonden lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel
heeft gestaakt, in de vijf daaraan voorafgaande ende daaropvolgende jaren;
288 Dit is een wijziging in vergelijking met het oude regime, omdat toen in verband met standaardvoorwaarde
llb het opgeofferde bedrag werd opgehoogd met de stille reserves en goodwill die op het voegingstijdstip
aanwezig waren en nog steeds aanwezig waren bij de ontvoeging.
Z89 Het opgeofferde bedrag ter zake van door aandelenruil van een verbonden buitenlands lichaam verkregen
aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid die een deelneming (gaan) vormen, is geregeld in artikel 13d,
zevende lid, Wet Vpb 1969.
29o
In dezelfde zin J.A.G. van der Geld, Koofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, blz. 151.
29i
J.A.G. van der Geld, `De deelnemingsvrijstelling', TFO 2003~65, blz. 26
Z9Z Artikel 13, negende
lid, Wet Vpb 1969.
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het zesde tot en met het tiende jaar voorafgaande aan dat waarin het ontbonden
lichaam zijn onderneming geheel of nagenoeg geheel heeft gestaakt ingeval dat
lichaam volgens zijn commerciële jaarrekening verlies heeft geleden over het
desbetreffende jaar.
Bij het criterium "geheel of nagenoeg geheel gestaakt" moet aansluiting worden gezocht bij
(het oude) artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb, de voorgangster van artikel 20a Wet Vpb 1969.
Van der Geld merkt op dat alle problemen rond dat oude artikellid daarmee goeddeels worden
afgewenteld op de belastingplichtige en zijn adviseur vanwege de vetzwaarde bewijslast.293 In
de fiscale praktijk verdient het dus aanbeveling dat in jaren van een dividenduitkering
minimaal een bescheiden commerciële winst wordt gemaakt, omdat anders dit dividend tot de
liquidatie-uitkering wordt gerekend.29a
b.

Tussenholdingsbepaling
Bij liquidatie van een tussenholding wordt het liquidatieverlies beperkt door artikel 13d,
vierde lid en vijfde lid, Wet Vpb 1969. Daarmee wordt voorkomen dat in het geval dat een
werkmaatschappij via een tussenholding wordt gehouden, bij liquidatie van die tussenholding
liquidatieverlies wordt genomen, terwijl de werkmaatschappij blijft bestaan en het concern
dan in wezen nog geen verlies heeft geleden. Deze bepaling zal bij een doorstartconsttuctie
waarop dit onderaoek ziet niet snel voorkomen, omdat het dan immers de werkmaatschappij
is die wordt geliquideerd. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de tussenholding ook een
werkmaatschappij is. In de kern komt de tussenholdingsbepaling erop neer dat uit het
liquidatieverlies waardedalingen van deelnemingen van de geliquideerde dochtermaatschappij
worden geëlimineerd. Voorts geldt er een salderingsregeling, die meebrengt dat de
waardedalingen van deelnemingen van de geliquideerde dochtermaatschappij worden
gesaldeerd met waardestijgingen van andere deelnemingen van de geliquideerde
dochtermaatschappij. Het verlies dat niet kan worden genomen wordt - voorzover het een
waardedaling betreft van een deelneming die als liquidatie-uitkering wordt verkregen doorgeschoven in de vorm van een ophoging van het voor de als liquidatie-uitkering
verworven deelneming opgeofferde bedrag. Door de tussenholdingsbepaling is het
liquidatieverlies lager, maar dat is mijns inziens ook gerechtvaardigd.
6.4.6.4

Moment van verliesneming

Ingevolge artikel 13d, negende lid, Wet Vpb 1969 wordt het liquidatieverlies eerst op het
tijdstip waarop de vereffening is voltooid in aanmerking genomen. Het enkele feit van
faillissement betekent nog geen vereffening en bij een langdurige afwikkeling van een
faillissemerrt kan het nemen van het liquidatieverlies enige tijd op zich laten wachten. De
Staatssecretaris is de praktijk wel tegemoet gekomen, maar mijns inziens onvoldoende. Naar
mijn oordeel is door het laat mogen nemen van verlies sprake van een belemmering.
In de Resolutie 1 juli 1971, BNB 1971~168, alsmede de mededeling van 31 juli 1992, V-N
1992, blz. 2660, vervangen door het Besluit van 1 februari 2006, nr. CPP2005~2702M, V-N
2006I11.19, heeft de Staatssecretaris beleid ontwikkeld voor gevallen waarin een lichaam
weliswaar niet formeel is geliquideerd of kan worden geliquideerd, maar waarin een tcestand
is ingetreden die daarmee materieel gelijkgesteld kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als
een in het buitenland gevestigde dochtermaatschappij haar werkzaamheden wegens politieke
omstandigheden blijvend moet beëindigen of ingeval van nationalisatie van een
in de
alle zeggenschap
dochtermaatschappij
waarbij de moedermaatschappij
z93 J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, blz. 150.
zva In dezelfde zin J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 1990, blz. 156,
en J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, Deventer: FED 2002, blz. 151.
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dochterrnaatschappij verliest. De Staatssecretaris is in de hier bedoelde gevallen bereid om
aflrek van het verlies op de deelneming toe te laten onder toepassing van artikel 63 AWR
(hardhe idsclausule).295 In de mededeling van 31 juli 1992 is het beleid verder verruimd voor
gevallen van een langlopend faillissement of een langlopende liquidatie van een deelneming.
Indien in het achtste jaar na het jaar van de faillietverklaring of het besluit tot liquidatie van de
deelneming de vereffening buiten de wil van de mceder om nog niet is voltooid, dan mag de
mceder het liquidatieverlies ten laste van haar winst brengen in het hiervoor bedoelde achtste
jaar, mits zij verklaart dat zij eventueel nog opkomende voordelen uit hoofde van de
deelneming tot haar winst zal rekenen. De inspecteurs zijn bevcegd artikel 63 AWR
(hardheidsclausule) ter zake tce te passen namens de Staatssecretaris. Verzoeken om
toepassing van de hardheidsclausule worden afgedaan door het Ministerie, indien het aan de
mceder zelf is te wijten dat de deelneming niet is vereffend of indien zich overigens
bijzondere omstandigheden voordoen. Uit een Verslag van de Commissie voor de
Verzcekschriften blijkt overigens dat een vervroeging naar een eerder jaar dan het hiervoor
genoemde achtste jaar door de Staatssecretaris werd afgewezen en de Commissie volgde hem
daarin 296 Ook een bercep op de Nationale Ombudsman om eerder een liquidatieverlies te
mogen nemen mislukte. Het ging om
een in
1995 failliet verklaarde
levensvercekeringsmaatschappij en de belastingplichtige wilde in 1999 een liquidatieverlies
nemen. De Nationale Ombudsman had de wet te respecberen en toepassing van de
hardheidsclausule is een discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris, waarbij hem veel
beleidsvrijheid toekomt.297 Dit laat zien dat vervroeging van het nemen van liquidatieverlies
zeer mceilijk ligt.
De maximale periode van acht jaar vind ik veel te lang. Ook de Commissie Insolventierecht
vindt het blijkens haar brief van 6 juli 2006 aan de Tweede Kamer298 wenselijk dat eerder een
liquidatieverlies kan worden genomen. Op zich begrijp ik de keuze van de wetgever om aan te
haken bij liquidatie van de deelneming, omdat dan zeker is dat de deelneming niet meer het
verlies kan verrekenen. Daar staat tegenover dat men in het fiscale recht op grond van goed
koopmansgebruik verlies mag nemen, terwijl het feitelijk nog niet is gerealiseerd
(bijvoorbeeld een afwaardering van een incourant geworden voorraad). Ik ben dan ook niet
echt overtuigd door het argument dat liquidatieverlies pas kan worden toegelaten als het zeker
is. Voor de insolventiepraktijk is het wenselijk dat het liquidatieverlies in zijn algemeenheid
snel kan worden vergolden. De afwikkeling van een faillissement kan vanwege door de
curator te voeren procedures lang duren en liquidatie is pas aan de orde als het faillissement is
afgewikkeld. Bij een faillissement zal het bovendien niet snel voorkomen dat een
aandeelhouder van de gefailleerde deelneming liquidatie-uitkeringen ontvangt. Opgemerkt zij
dat het niet gaat om uitkeringen in verband met de hoedanigheid van schuldeiser. De ervaring
leert dat een curator vaak al snel inzicht krijgt in de vraag of concurrente (en lager
gerangschikte) schuldeisers enige uitkering kunnen verwachten Men zou naar een systeem
kunnen, waarin op basis van een verklaring van de curator het liquidatieverlies al eerder mag
worden genomen, gecombineerd met de voorwaarde dat bij latere liquidatie-uitkeringen een
correctie plaatsvindt. Een uitspraak als Hof Arnhem 4 september 1990, V-N 1990, blz. 2166,
pt. 2.4, zou dus naar mijn mening in de toekomst niet meer moeten kunnen. In september
1984 werd het faillissement van een Belgische NV uitgesproken en de curator meldde op 16
29s

Op grond van artikel 63 AWR is de Minister van Financién ( voor belastingen is de facto de Staatssecretaris
van Financiën verantwoordelijk) bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen
aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen.
Z96
Kamerstukken II 2004-2005, 29 816, nr. 13.
Z9~ Nationale
Ombudsman 6 februari 2006, nr. 2006I040, V-N 2006I13.17.
z98
Vindplaats nog onbekend.
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september 1986 dat de liquidatie materieel een feit was. Er waren geen ontvangsten of
uitgaven meer te verwachten, behoudens nog uit enkele schuldvorderingen of debiteuren. De
duur van de uiteindelijke vereffening zou afhankelijk zijn van de Belgische voorschriften. De
inspecteur meende dat er formeel geen sprake was van liquidatie en het Hof steunde hem
daarin. Dit lijkt mij nu typisch een geval waarin de wet of de Staatssecretaris in een Besluit
zou moeten toestaan dat het liquidatieverlies in het boekjaar 1985~1986 zou kunnen worden
genomen, zoals destijds gewenst door de belastingplichtige
6.4.6.5
Voortzettingsbepaling
Naast de voorwaarde dat het liquidatieverlies eerst op het tijdstip waarop de vereffening is
voltooid in aanmerking wordt genomen, noemt artikel 13d, negende lid, Wet Vpb 1969 nog
drie additionele voorwaarden:
a.

b.

c.

er mag geen recht bestaan op enigerlei tegemoetkoming bij de belastingheffing ter
zake van verliezen die bij het ontbonden lichaam onverrekend zijn gebleven, 299 anders
dan op de vcet van artikel 13d of 13e, voor:

lo de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam,3oo
2o het lichaam dat, of de persoon die de onderneming geheel of gedeeltelijk voortzet of
een met dat lichaam verbonden lichaam;
de onderneming van het ontbonden lichaam moet:
lo geheel gestaakt zijn, dan wel
2o geheel of gedeelteli~k zijn voortgezet uitsluitend door een ander dan de
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam;
de omvang van het liquidatieverlies is gebleken en tevens blijkt dat is voldaan aan het
bepaalde in de onderdelen a, lo, en b.

De tweede voorwaarde dat geen liquidatieverlies bij voortzetting van een onderneming binnen
concernverband kan worden genomen, vormt de belangrijkste voorwaarde voor de
insolventiepraktijk. Indien de onderneming dus wordt voortgezet buiten concernverband, dan
belet dit op zich niet het nemen van liquidatieverlies. De strekking van deze voorwaarde is
alleen het nemen van liquidatieverlies toe te staan, wanneer het concern ook werkelijk met de
verliesgevende activiteit stopt. Dit is niet het geval indien "de onderneming wordt
ondergebracht in een andere deelneming of doordat de onderneming voortaan een vaste
inrichting van de belastingplichtige vormt".3o1 Met betrekking tot de eerste voorwaarde zijn
relevant artikel 13e Wet Vpb 1969 en een Besluit van de Staatssecretaris uit 2006. Juist voor
de in dit onderzcek beschouwde gevallen zijn dit artikel en Besluit relevant, omdat de
onderneming wordt voortgezet.
Voortzetting onderneming na liquidatie
Indien er sprake is van voortzetting, dan is artikel 13e Wet Vpb 1969 van toepassing. Het
liquidatieverlies kan dan niet direct worden genomen. Voor de insolventiepraktijk is het
relevant dat het doorgeschoven verlies op verzoek bij beschikking wordt vastgesteld (artikel
13d, elfde lid, Wet Vpb 1969). Men dient een onderscheid te maken tussen (1) (gedeeltelijke)
voortzetting van de onderneming door de belastingplichtige 302 (eerste lid) en (2)

Z99 Indien de omvang van de tegemoetkoming in de verliezen gering is in relatie tot de omvang van het
liquidatieverlies, dan kan met toepassing van de hardheidsclausule het liquidatieverlies geheel of gedeeltelijk
worden toegestaan (zie Kamerstukken 11 198(r 1987, 19 968, nr. 3, blz. 12).
30o Zie voor de definitie van een verbonden lichaam ~ 6.2.2.2.1.
3ot Kamerstukken I11996-1997, 19 968, nr. 3, blz. 7.
aoz Hierbij wordt gedoeld op de moeder.
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(gedeeltelijke) voortzetting van de onderneming door een verbonden lichaam waarin de
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam deelneemt (tweede lid).
In de eerste situatie kan het liquidatieverlies in aflrek worden genomen, indien de moeder de
onderneming staakt of indien zij de onderneming overdoet aan een derde (en aan de overige
eisen is voldaan die aan het nemen van een liquidatieverlies worden gesteld). Het
liquidatieverlies kan dus pas worden genomen wanneer de banden met de onderneming zijn
gestaakt.
In de tweede situatie is het liquidatieverlies niet aftrekbaar, maar wordt het tcegevcegd aan
het opgeofferde bedrag in de deelneming die de onderneming (gedeeltelijk) voortzet. Wordt
later die deelneming geliquideerd, dan wordt de facto alsnog het liquidatieverlies door de
aandeelhoudster van die deelneming in aanmerking genomen (als die althans Vpb-plichtig in
Nederland is). Indien de aandelen in de voortzettende concernmaatschappij worden gehouden
door een natuurlijk persoon, dan is er geen moedermaatschappij en werkt daarom de
doorschuiving niet.
In de tweede situatie kan artikel 13e, tweede lid, Wet Vpb 1969 de wettelijke basis vormen
voor het 'verhangen' van liquidatieverliezen In de insolventiepraktijk is het van belang die
mogelijkheid te onderkennen. Een liquidatieverlies leidt alleen tot vernundering van
vennootschapsbelasting, als er positieve winst bij de- moeder is. Is dat niet het geval dan leidt
het liquidatieverlies tot een groter verlies dat niet tot belastingvermindering leidt. Daarom kan
ervoor worden gekozen om de onderneming te laten voortzetten door een deelneming wier
moeder wel over voldoende winst beschikt. 303 Vervolgens wordt deze deelneming
geliquideerti, terwijl de ondememing niet binnen concemverband wordt voortgezet Het
liquidatieverlies kan nu worden verrekend met winsten van de moedermaatschappij.
Aangenomen moet worden dat de hier bedoelde verhanging van het liquidatieverlies alleen
mogelijk is, indien de tijdelijke voortzetting door de overnemer binnen het concem een reëel
karakter heeft. Bouwman stelt dat indien de onderneming zich maar kortstondig binnen de
nieuwe deelneming bevindt om in het kader van een liquidatie te worden verkocht aan derden,
de fiscus zich wel eens op het standpunt zou kunnen stellen dat de nieuwe deelneming de
ondememing niet heeft voortgezet en toepassing van artikel 13e, tweede lid, Wet Vpb 1969
dus niet mogelijk is.3oa Opgemerkt zij dat het ook geen zin heeft om een dochter met latent
liquidatieverlies die zelf te weinig winst genereert om dat verlies te verrekenen, te wegen in
een fiscale eenheid Vpb. In artikel 15ab, tweede tot en met vijfde lid, Wet Vpb 1969 is een
regeling opgenomen die bepaalt dat verrekening uitsluitend kan plaatsvinden met winsten van
de desbetreffende dochtermaatschappij zelf.
Momenteel is er een zaak aanhangig bij de Hoge Raad waarin een belanghebbende een
deelneming had in de houdstervennootschap van een groep vennootschappen. Deze
houdstervennootschap was moedermaatschappij in een fiscale eenheid Vpb met enkele
werkmaatschappijen. De houdstervennootschap werd geliquideerd en de activa en het
personeel werden overgenomen door drie door belanghebbende opgerichte vennootschappen.
Vraag is of er sprake is van voortzetting van de ondernemingsactivitieiten In deze casus gaat
het om ondernemingsactiviteiten die niet van de geliquideerde houdstervennootschap (de
deelneming van belanghebbende) zijn, maar van met haar gevoegde dochtervennootschappen.
Advocaat-generaal Wattel concludeert tot het ontbreken van derdenwerking in zowel het pre2003 fiscale eenheidsregime als in het herLiene regime en dit betekent dat het liquidatieverlies
niet wordt beperkt door de niet voortzettingseis.3os Met deze conclusie kan ik instemmen.
303
Men lette er wel op dat aan de in het artikellid gestelde eis van verbondenheid wordt voldaan.
soa J.N. Bouwman, `Verliesoverdracht in de Nederlandse vennootschapsbelasting', Forfaitair 1998181, blz. 16.
sos
Conclusie van 21 maart 2006, V-N 2006I31.15.
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Deze situatie valt niet onder de wetsbepalingen. Zoals Wattel terecht stelt, kan de uitkomst
niet in overeenstemming zijn met de bedoeling van de wetgever, maar de regelgeving is zo
ondoordringbaar technisch, zo zeer tcegespitst op bepaalde feiteliJke situaties en zo zeer
bedceld als lex dura sed lex, dat het niet aan de rechter is om met een andere uitkomst te
komen dan waartoe de technische tcepassing van de door de wetgever gemaakte regelgeving
leidt.

Besluit van 1 februari 2006
In het Besluit van 1 febtuari 2006, nr. CPP2005~2702M, V-N 2006~11.19, waarbij het Besluit
van 17 februari 1997306 werd ingetrokken, geeft de Staatssecretaris aan wat hij verstaat onder
de begrippen staking en voortzetting van de onderneming, als bedoeld in artikel 13d, negende
lid, Wet Vpb 1969. Bedoeling van dit Besluit is dat er niet te snel sprake is van een
(gedeeltelijke) voortzetting.

De eerste situatie waarin er volgens de Staatssecretaris geen sprake is van (gedeeltelijke)
voortzetting, is die waarin de onderneming gestaakt is in de zin van artikel 20a, negende lid,
onderdeel a, Wet Vpb 1969.
Vervolgens geeft de Staatssecretaris nog een aantal situaties waarin evenmin sprake is van
(gedeelteliJke) voortzetting:
indien de voortgezette activiteiten kwalitatief bijkomstig en qua omvang gering zijn, dat
wil zeg en minder dan So~o, ten opzichte van de onderneming van het ontbonden
lichaam ~o~
indien de voortgezette activiteiten de functie hebben van voorbereidende of
hulpactiviteiten in de onderneming van het ontbonden lichaam. Een voorbeeld hiervan is
het onderbrengen van resterende service~garantieactiviteiten van het ontbonden lichaam
elders binnen het concern;
vanwege de enkele omstandigheid dat de omzet van de geliquideerde dochter wordt
verdeeld door de markt met als gevolg dat een deel daarvan weer aan het concern toevalt.
Slechts indien van die omzet een duidelijk meer dan evenredig deel toevalt aan het
resterende concern, valt hieraan enige steun te ontlenen voor de stelling dat sprake is van
gedeelteli1ke voortzetting binnen het concern.
Ten slotte merkt de Staatssecretaris nog op dat in dit verband houdsteractiviteiten geen
aanleiding geven tot het constateren van een voortgezette onderneming; dergelijke activiteiten
hebben hun effect op het liquidatieverlies via artikel 13d, vierde lid, van de Wet en niet via
artikel 13d, achtste lid, juncto artikel 13e van de Wet.
In het Besluit uit 2006 heeft de Staatssecretaris gezegd dat getoetst mcet worden of de
onderneming is voortgezet op het tijdstip van overdracht. Het moet handelen om het tijdstip
van voortzetting, dus op het moment van de overdracht van de onderneming moet beoordeeld
worden of er sprake is van verbondenheid met de maatschappij die de orrlerneming
voorkzet.308 Met Gooijer3o9 en Bouwman 8z De Jong3to vraag ik mij af of dit wel het juiste
tijdstip is. Het liquidatieverlies kan pas worden genomen op het tijdstip waarop de vereffening
306
Nr. DB96I4136M, BNB 1997I128, V-N 1997, blz. 1020, pt. 12.
30~
In het Besluit van 1 februari 2006, nr. CPP2005I2702M, V-N 2006I11.19, onderdeel 6.9.2.1, geeft de
Staatssecretaris uitleg aan `kwalitatief bijkomstig en qua omvang gering'.
308 Besluit van 1 februari 2006, nr. CPP2005~2702M, V-N 2006~I 1.19, onderdeel 6.9.2.2.
309 J. Gooijer, `Een deelneming in zwaar weer: enige fis cale aspecten', TFO 2004, blz. 22.
3 io J.N. Bouwman 8c M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu Fiscale 8z
Financiële Uitgevers 2005, blz. 439.
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is voltooid. Zolang geen liquidatieverlies mag worden genomen, is er ook geen reden te
bezien of de onderneming wel binnen concernverband is voortgezet. Wel geef ik tce dat een
later tijdstip misbruik in de hand kan werken. Als men namelijk de onderneming voortzet
binnen concernverband en zorgt dat op het tijdstip waarop de vereffening is voltooid de
onderneming niet in het concern is gepositioneerd, dan zou men een liquidatieverlies kunnen
nemen. Wellicht is daarom het standpunt van de Staatssecretaris het beste. Van der Geld wil
de problematiek in de context van de regeling plaatsen en neemt hetzelfde tijdstip als de
Staatssecretaris. 311 Overigens heeft de Staatssecretaris aangegeven dat hij onder
omstandigheden bereid is tce te laten dat het liquidatieverlies toch mag worden genomen,
ondanks de amstandigheid dat een verbonden lichaam de onderneming aanvankelijk heeft
voortgezet. Er mag dan geen samenstel van rechtshandelingen zijn dat gericht is op toepassing
van de liquidatieverliesregeling, de aandelen van de ve nnootschap die de onderneming heeft
voortgezet zijn tezamen met de aandelen in de andere concernvennootschappen vervreemd en
voorafgaand aan deze vervreemding zijn de aandelen in de voortzettende vennootschap en de
andere concernvennootschappen niet binnen concem verhangen.
6.4.6.6
Algemeen oordeel liquidatieverliesregeling
De liquidatieverliesregeling is door antimisbruikbepalingen vrij complex geworden. In de
kern vind ik de liquidatieverliesregeling een gcede regeling. Weliswaar is er geen directe
relatie met de door liquidatie van de deelneming teloorgaande verliezen, maar het is wel
rechtvaan~íig dat de moedermaatschappij een tegemoetkoming krijgt. Het concern lijdt een
verlies en het is dan terecht dat het verlies ergens kan worden genomen. Niettemin vind ik dat
het liquidatieverlies sneller zou mceten kunnen worden genomen. Liquidatie buiten
insolventie kan na een ontbindingsbesluit snel geschieden. Het `opruimen van
vennootschappen' binnen gezonde concerns is een dagelijkse aangelegenheid, maar wanneer
het gaat om de insolventiepraktijk, dan kan het erg lang duren eer de vereffening is voltooid.
De vraag is dan ook of er een directe koppeling tussen verliesneming en liquidatie moet
blijven.
6.4.7
Conclusies activatransactie
In de paragraaf over de activatransactie zijn vier fiscale wegen besproken waarlangs de
activatransactie zich kan voltrekken: een activatransactie zonder fiscale begeleiding,
bedrijfsfusie, juridische splitsing en terugkeer uit een BVINV.
Vertrekpunt was het gegeven dat een insolvente vennootschap die een activatransactie gaat
uitvoeren vaak over compensabele verliezen beschikt. Als de activatransactie al leidt tot
winst, dan kan die winst worden verrekend met die verliezen. Dat maakt het al dat fiscale
faciliteiten die als kenmerk hebben dat de afrekening over een fiscale claim kan worden
uitgesteld, geen wezenlijke betekenis hebben voor de insolventiepraktijk. Dat lot troffen de
bedrijfsfusie, juridische splitsing en de terugkeerregeling uit een BVlNV. Hoewel op
ondergeschikte punten kritiek op deze drie faciliteiten mogelijk is, moet toch gezegd worden
dat de regelingen voldoen als men een fiscale claim wil doorschuiven. Ze kunnen echter geen
belemmering voor de insolventiepraktijk vormen, omdat ze naar haar aard daar niet goed
bruikbaar zijn. Daarom is de activatransactie zonder fiscale begeleiding de meest tcegepaste.
Ik zie niet in hoe ik dit anders zou kunnen maken. Het feit ligt daar dat de meeste insolvente
vennootschappen over verliezen beschikken, waartegen winsten zijn te stellen zonder dat het
tot belastingheffing leidt. Ten slotte zijn vraagtekens gezet bij de liquidatieverliesregeling. Ik
pleit ervoor dat het verlies veel eerder kan worden genomen.
3i1

J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Deventer: Kluwer 1990.
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6.5

Sluitend systeem van verliesverrekening

6.5.1
Inleiding
In dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat bij een doorstart van een onderneming niet altijd de ten
tijde van de doorstart aanwezige verliezen van de vennootschap kunnen worden verrekend
met latere winsten. Grosso modo kan men het volgende stellen.
Bij een percentageakkoord wordt de winst die ontstaat door het prijsgeven van de rechten van
schuldeisers op grond van de kwijtscheldingswinstvrijstelling verrekend met de verliezen,
waardoor in het merendeel van de gevallen geen verliezen zullen achterblijven. In ~ 5.2
kwamen constructies aan bod waarbij de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen toepassing
vindt. Alsdan blijven de verliezen wel in stand. Voor een akkoord is er geen ander systeem
van verliesven-ekening nodig. Indien de verliezen afnemen, dan zijn zij ven ekend met de
winst als gevolg van het prijsgeven door de schuldeisers.

Bij een aandelentransactie zijn er beperkende voorwaarden voor verliesverrekening in artikel
20a Wet Vpb opgenomen. In ~ 6.3.3.5 leidde dit tot de conclusie dat deze voorwaarden bij
een doorstatt van een onderneming geen belemmering hoeven op te leveren: de ten tijde van
de doorstart aanwezige verliezen kunnen worden verrekend met latere winsten die worden
gegenereerd door de voortgezette onderneming.
Bij een activatransactie ontstaat er wel een probleem rondom de verliesverrekening. Dan
blijven immers de verliezen achter bij de verkopende vennootschap, omdat verliezen
rechtssubjectgebonden zijn. Doordat in de meeste gevallen na de verkoop van de activa
liquidatie van de vennootschap plaatsvindt, kan de vennootschap haar verliezen definitief niet
meer verrekenen. Maar zelfs als de vennootschap blijft bestaan is het de vraag of er met de
achtergebleven activa nog wel voldoende winsten kunnen worden gemaakt om de
achtergebleven verliezen te verrekenen.
In de insolventiepraktijk zijn de problemen rondom verliesven-ekening dus enkel aanwezig bij
een activatransactie. Daarom is het opvallend dat de literatuur zich met name heeft gericht op
de beperking van de verliesverrekening bij een aandelentransactie en dan nog vaak in het
kader van handel in ~erlieslichamen. Tijdens de parlementaire geschiedenis van artikel 20,
vijfde lid, Wet Vpb 1969, de voorloper van artikel 20a Wet Vpb 1969, is zowel in het
parlement als in de literatuur uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of verrekening van
verlies beperkt mag worden. Deze verliezen zijn immers rechtssubjectgebonden en waarom
zouden dan verliezen mogen worden beperkt, zodra wijziging komt in de achterliggende
natuurlijke personen. De Vries 8z De Vries brengen de standpunten van voor- en
tegenstanders uitgebreid in beeld.312 Bij de parlementaire behandeling van artikel 20, vijfde
lid, Wet Vpb 1969 ging het in het bijzonder om de strijd tegen handel in verlieslichamen,
waarbij natuurlijke personen aantrekkelijke winsten konden behalen. De voorstanders van
beperking van de verliesverrekening stelden dat de bestrijding van handel in vennootschappen
met verrekenbare verliezen een rechtvaardige maatregel is om inbreuk op de
rechtssubjectgebondenheid tegen te gaan. Dit idee van rechtvaardigheid wordt waarschijnlijk
mede in stand gehouden door het frequente gebruik van gekleurde termen zoals
"reparatiemaatregelen", "misbruik" en "oneigenlijk gebruik" in de discussie rondom handel in
313
verliesverrekening. Een principiële discussie is nimmer op gang gekomen,
hetgeen
3iZ De Vries 8c De Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Deventer: Gouda Quint (losbl.),
onderdeel 4.O.O.B.
3i3 Aldus ook L.G.M. Stevens, `Wat is ongewenste handel in verliesverrekening?', WFR 200016398, blz. 1215
1223, en J.L. Veeger, `Overdracht van verliescompensatie en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, tijd
voor een duidelijke keuze', TvI 1999~8, blz. 167-169.
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begrijpelijk is omdat de kwestie samenhangt met de rechtsgrondslagen van de
vennootschapsbelasting als zelfstandige belasting en die discussie heeft de wetgever tot nu toe
ook steeds weten te vermijden.
In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld om de achterwaartse ven-ekening te
beperken tot één jaar en de voorwaartse verliesverrekening tot negen jaar.3ta Thans wordt een
verlies verrekend met de winst van de drie voorafgaande jaren en de daaropvolgende jaren.3ts
Zowel de achter- als voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt. In de Memorie van
Tcelichting wordt gesteld dat deze beperking past in een beleid dat gericht is op meer
economische dynamiek. Beperking van de verliestermijnen om tariefsverlaging mogelijk te
maken betekent een verschuiving van langdurig verlieslijdende ondememingen ten gunste van
winstgevende ondernemingen. Achterwaartse verliesverrekening betekent dat in het heden
consequenties worden verbonden aan het verleden en dat strijdt met de bedrijfseconomische
realiteit. Tevens kan getwijfeld worden aan de levensvatbaarheid van een onderneming of
over de verhouding tussen de fiscale en de bedrijfseconomische resultaten, als die er niet in
slaagt binnen een begrensd aantal jaren haar verliezen te verrekenen met winsten.316
Deze motivering in de Memorie van Toelichting kan mij niet overtuigen. De eerste vraag is of
dit geen inbreuk op de totaalwinstgedachte is. De beperking in de achterwaartse
verliesverrekening kan dat niet zijn, omdat daarmee de totale winst gedurende het bestaan van
de vennootschap niet verandert.3 t~ De beperking in de voorwaartse verliesven ekening vormt
wel een inbreuk daarop, want daarmee zou de totale winst door het niet kunnen verrekenen
van verliezen gedurende de levenscyclus van de vennootschap hoger kunnen worden. Hierbij
merk ik op dat Kampscháer in 1992 constateerde dat slechts in lo~o van de onderaochte
gevallen sprake is van verliesverdamping. Het ging dan wel om gevallen vraarin continuïteit
verzekerd was. Juist in de gevallen waarin een onderneming wordt gestaakt, treedt
verliesverdamping op. 3 t g Het argument in de Memorie van Tcelichting dat levensvatbare
ondernemingen geen last zullen ondervinden van de beperking van de verliestermijnen, is erg
dubieus. Het verleden laat ondernemingen zien die wel last zouden hebben ondervonden.
Schonis geeft Philips als voorbeeld. Philips had zelfs een technolease nodig om door de
zwarte periode heen te komen. 319 De Commissie Insolventierecht heeft mede over de
beperkin in de verliestermijnen een brief naar de Tweede Kamer de dato 6 juli 2006
gestuurd~20 Het zou afbreuk doen aan de doelstelling van het reorganiserend vermogen van
een onderneming. Een onderneming die na een winstgevende periode door omstandigheden in
een verliessituatie terechtkomt, heeft in de praktijk veel baat bij de huidige carrybackfaciliteit,
die vaak in de vorm van een (versnelde) voorlopige teruggaaf ex artikel 21, derde lid, Wet
Vpb 1969 wordt verleend. Met deze kritiek van de Commissie Insolventierecht kan ik
instemmen. Dit staat dan nog los van haar kritiek dat de achterwaartse verliestennijn voor IBondernemers drie jaar blijft, waarmee ten onrechte een onderscheid wordt gemaakt.32t
3'a
Artikel 20, tweede lid, voorstel-Wet Vpb 1969.
3i5 Artikel 20, tweede lid, Wet Vpb 1969.
316
Kamerstukken ZI2005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 22.
317 In dezelfde zin D.R. Post, `Verliescompensatie en totaalwinst: meer dan een mythe?', WFR 200616667, blz.
437-438.
31g G.W.J.M. Kampschóer, Kwantitatieve
aspecten van fiscale verliesverrekening en de consequenties voor de
verwerking in de vennootschappelijke jaarrekening (diss. Leiden), Maastricht: Datawyse~CJniversitaire Pers
Maastricht 1992, blz. 122.
319 H.M.N. Schonis, `Fiscaal vestigingsklimaat', NTFR 20051698, blz. 2.
szo Vindplaats nog niet beschikbaar.
32i
In dezelfde zin G.W.J.M. Kampschtfer, `De beperking van de verliesverrekeningstermijn', WFR 2006~6678,
blz. 786.
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De beperking voor wat betreft de voorvvaartse verliesverrekening zal pas in 2012 echt
manifest worden. Er wordt namelijk een overgangsregeling voorgesteld op grond waarvan
alle op 1 januari 2007 nog niet verrekende ondernemingsverliezen tot en met 2011 kunnen
worden ven-ekend. Met ingang van 2012 zijn dan verliezen uit het jaar 2002 of eerder niet
meer compensabel.322 De verwachting is dan ook dat ondernemingen zullen zoeken naar
methoden ter voorkoming van verliesverdamping. Zo is te verwachten dat de vennootschap
gekunstelde oplossingen zal gaan zoeken om stille en fiscale reserves in het verliesjaar tot
uitdrukking te brengen.323 Ook is te denken aan terugkeer van de technolease.324 Een bedrijf
draagt dan waardevolle kennis over aan de bank en de daarmee gepaard gaande winst wordt
verrekend met de aanwezige verliezen, zodat die niet teloor gaan. De kennis wordt vervolgens
gehuurd van de bank en de betaalde huurtermijnen komen als bedrijfslast in aanmerking.
KampschSer geeft nog andere methoden: realiseren van stille resenes door intercompanytransacties,
doorberekenen
van
kosten~fees
intercompany,
afbouwen
van
voorzieningenlwijziging fiscale waardering, activering van kosten, inbreng van winstgevende
activiteiten, verlenging boekjaar, bijzondere baten gevolgd door bijzondere lasten in het
volgende jaar, overleg met de inspecteur en gebruik in het kader van een fiscaal
compromis.325 Het lijkt met dit arsenaal van middelen erop dat een onderneming weinig
hinder van de beperking in de voorwaartse verliescompensatie hoeft te ondervinden. Mijn
bezwaar richt zich echter met name tegen de beperking van de achterwaartse
verliesvercekening.

A1 met al concludeer ik dat beide beperkingen in de verliesverrekening belemmeringen
opleveren.

6.5.2

Voorwaarden voor systeem van verliesverrekening

6.5.2.1
Inleiding
In deze paragraaf wil ik een voorstel voor een sluitend systeem van verliesverrekening
presenteren. Daaraan stel ik vier voorwaarden:
1.
de rechtssubjectgebondenheid van verliezen mcet in stand blijven;
2.
het systeem moet boven elke twijfel in overeenstemming zijn met het Europese recht;
3.
het moet praktisch uitvcerbaar zijn;
4.
het mcet ongevcelig voor misbruik zijn.
In het verleden zijn er diverse oplossingen voor het niet meer kunnen venekenen van
verliezen bij liquidatie van de vennootschap aangedragen, maar die voldoen niet aan
evengenoemde voorwaarden, zoals men hierna zal zien. Zwemmer kwam in 1983 met de
oplossing dat de verliezen kunnen worden overgeheveld naar de aandeelhouders (~ 6.5.2.2).
Langereis kwam in 1994 met de idee om verliesoverdracht te koppelen aan activa (~ 6.5.2.3).
Ook is te denken aan negatieve aansla~n (~ 6.5.2.4). Bellingwout heeft recentelijk
voorgesteld de buitenjaarse verliesverrekening af te schaffen (~ 6.5.2.5).
Daaraanvolgend wordt door mij een sluitend systeem van verliesvecrekening gepresenteerd,
322 Artikel VIII, tweede lid.
323 J.C.M. van Sonderen, `(Grensoverschrijdende) verliesverrekening', MBB 200516, blz. 205.
32a V.S.Th. Leenders, `Verliesverrekening vanaf 2007: technolease revisited?', Forfaitair 2005I156, blz. 17 en
18.
szs G.W.J.M. Kampschóer,
`De beperking van de verliesverrekeningstermijn', WFR 200616678, blz. 786.

251

dat wel voldoet aan de gestelde voorwaarden (~ 6.5.2.6.). Deze paragraaf wordt besloten met
een conclusie (~ 6.5.2.7).
6.5.2.2

Zwemmer: verliesrnerheveling

Zwemmer kwam op de Belastingconsulentendag in 1983 met de idee van verliesoverhe~eling
van de BV naar de aandeelhouders-natuurlijke personen, tenminste vootzover het gaat om
verlengstuklichamen. Hieronder verstond hij rechtspersonen naar burgerlijk recht die als
verlengstuk van een of ineer deelgenoten - natuurlijke personen of rechtspecsonen - fungeren
en die zonder rechtspersoonlijkheid niet aan heffing van vennootschapsbelasting zouden zijn
onderworpen.326 Tegenover verlengstuklichamen zet Zwemmer vetzelfstandigde lichamen.
Dat zijn kapitaalassociaties die gekenmerkt worden door een vrije toe- en uittreding van
deelgenoten.327

Een verlies van een verlengstuklichaam moet uiteraard eerst met de winst van datzelfde
lichaam worden verrekend. Indien het verlies niet verrekend kan worden met winsten uit het
verleden, dan zou het verrekend mceten kunnen worden met inkomensbestanddelen van de
deelgenoten in het jaar waarin het lichaam het verlies heeft geleden. Bij het lichaam komt het
verlies dan niet verder meer tot uitdrukking.
Zwemmer geeft aan dat enige concessies nodig zijn ten aanzien van de uitvoerbaarheid.328 Het
zou geen verplichting mogen worden om het verlies tce te rekenen aan de deelgenoten. De
mogelijkheid zou beperkt moeten blijven tot deelgenoten die in het verliesjaar het hele jaar
deelgenoot zijn geweest. Bovendien moeten alle deelgenoten opteren voor verliestoerekening.
Het zou mceten gaan om een binnenlandse onderneming. Voor verliezen van een
buitenlandse onderneming zou het buitenland een regeling moeten treffen. Voorts moet het
gaan om een lichaam dat een materiële onderneming drijft. Zwemmer wil ook de tcerekening
van verliezen mogelijk maken, indien de deelgenoot een ander lichaam is. In dat geval zouden
verliezen van de dochtervennootschap aan de moedervennootschap toegerekend kunnen
worden. De moedervennootschap kan de verliezen dan verrekenen met haar winsten.
Zwemmer merkt op dat het o~geofferd bedrag voor de liquidatieverliesregeling dan
verminderd zou mceten worden.32
Voor de verliesverrekening van vercelfstandigde lichamen is Zwemmer minder
tegemoetkomend. Hij is voorstander van een systeem van onbeperkte verliescompensatie,
waarbij hij de vraag opwierp of inen dan niet toe moet naar een systeem van negatieve
aanslagen. Zwemmer zag als belangrijkste bezwaar tegen de negatieve aanslag, dat de
overheid ook in situaties waarin het einde van de onderneming onvermijdelijk is nog steeds
voor 480~0 (zo hoog was toen het Vpb-tarief) in de verliezen bij zou mceten springen, 330
Zwemmer wilde dus bij vercelfstandigde lichamen geen verliesoverheveling toestaan.

3z6

Zwemmer, J.W. (red.), Verrekenen
24.
3z~ Zwemmer, J.W. (red.), Verrekenen
24.
3z8
Zwemmer, J.W. (red.), Verrekenen
26-27.
3z9
Zwemmer heeft het over artikel 13,
eregeld.
~3o Zwemmer, J.W. (red.), Verrekenen
24-25.

van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), Deventer: FED 1983, blz.
van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), Deventer: FED 1983, blz.
van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), Deventer: FED 1983, blz.
vijfde lid, Wet Vpb 1969. Hierin was in 1983 de liquidatieverliesregeling
van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), Deventer: FED 1983, blz.
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Toetsing voorstel Zwemmer

Het voorstel Zwemmer voldoet niet aan minstens drie van de gestelde voorwaarden. Het
maakt inbreuk op de rechtssubjectgebondenheid van verliezen, omdat verliezen worden
overgeheveld. Hoofdregel in de fiscale wetgeving is juist dat de verliezen gebonden zijn aan
het subject. De wet laat maar in zeer specifieke omstandigheden uitzonderingen toe.331 Dat de
verliezen terecht komen bij de aandeelhouders die economisch gezien altijd verliezen van een
vennootschap dragen, kan daaraan niet afdoen. Door de waardedaling van de aandelen als
gevolg van de verliezen van de vennootschap, zijn deze verliezen al verdisconteerd voor de
aandeelhouders. Dit zal in ~ 6.5.2.6 nader worden uitgewetíct. De beperking tot binnenlandse
ondernemingen is in strijd met het Europees recht, omdat bij EU-ondernemingen de verliezen
niet kunnen worden overgedragen aan de aandeelhouders. Voorts is het voorstel
misbruikgevoelig, omdat de verliesoverheveling afhankelijk is van de wil van aandeelhouders
(zal interessant worden zodra een aandeellx~uder in een bepaald jaar veel inkomen heeft,
waarmee het verlies verrekend kan worden) en daarmee is taxplanning mogelijk. Dit zijn de
redenen om dit voorstel te verwerpen.
6.5.2.3

Langereis: verliesoverdracht koppelen aan activa

Ook Langereis heeft een alternatieve methode voor de gangbare verliesverrekening
voorgesteld.332 Hij constateert dat het in concernsituaties vaak mogelijk is om bij surseance of
faillissement de aandelen in een of ineer BV's te vervreemden. In dat geval behoudt iedere
vennootschap zijn eigen verliezen, omdat die immers subjectgebonden zijn. Langereis heeft
het hier kennelijk wel over een concern waarbij geen sprake is van een fiscale eenheid Vpb.
Bij een fiscale eenheid Vpb gelden immers specifieke regels voor het meegeven van
verliezen333 Bij een aandelentransactie is zijns inziens geen wijziging nodig.

De problemen doen zich volgens Langereis echter voor als in plaats van aandelen
vermogensbestanddelen worden vervreemd, de zogeheten activatransactie. De verliezen
blijven dan achter bij het overdragende lichaam. De vraag is of dit lichaam, ontdaan van de
overgedragen venmogensbestanddelen, nog voldoende winstcapaciteit bezit om de verliezen te
verrekenen. In het merendeel van de gevallen zal het gaan om de overdracht van de gehele
onderneming en er zullen dan geen winsten meer worden gegenereerd door het overdragende
lichaam. Hij geeft als voorbeelden OGEM, Verenigde Bedrijven Bredero, Air Holland en
DAF.334 Daarbij bleven de verliezen achter bij de overdragende lichamen, ook als een deel
van de verlieze n was terug te voeren op de (het) met de overgedragen vermogensbestanddelen
gedreven onderneming(sgedeelte).

331 Zie bijvoorbeeld de verliesoverdracht bij bedrijfsfusie. De Staatssecretaris heeft toegelaten dat (1) bij de
overdracht van een Nederlandse vaste inrichting door een buitenlands lichaam aan een nieuw opgerichte of
bestaande NVBV, dan wel een bestaand buitenlands lichaam dat als gevolg van de overdracht belastingplichtig
wordt, verliezen overgaan en (2) bij de ovetdracht door een stichting of vereniging van haar onderneming aan
een ander in Nederland belastingplichtig lichaam verliezen overgaan van de overdrager naar de overnemer, mits
de overdrager ophoudt Nederlands belastingplichtige te zijn. Zie Besluit staatssecretaris van Financién 19
december 2000, nr. CPP2000~3041, V-N 2001~8.7, en Besluit staatssecretaris van Financiën 17 januari 2001, nr.
CPP200012179, V-N 200118.9.
33z Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a., Opstellen
over vennootschap en belasting (Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 119-129, en met dezelfde titel als
Forumbijdrage in Tv1199514, blz. 71.
333 Zie 8.3.4.6.
~
33a Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a. (red.),
Opstellen over vennootschap en belasting(Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 119.
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Langereis noemt zes nadelen van de gangbare praktijk.33s Het eerste nadeel is dat met het
verdwijnen van het overdragende lichaam de verliezen verbren gaan. Zoals aangeven in ~ 2.6
vormt de activatr~uisactie in faillissement het meest tcegepaste doorstartmodel. Juist in dit
model volgt bijna altijd na de transactie liquidatie van de vennootschap, waardoor de
verliezen verloren gaan. Het tweede nadeel is dat de verkochte bedrijfsonderdelen fiscale
aantrekkelijkheid missen. Zouden aan deze bedrijfsonderdelen verrekenbare verliezen
"kleven", dan kan bij winst uitstel van vennootschapsbelasting bewerkstelligd worden in een
veelal moeilijke nieuwe beginperiode. Het derde nadeel is dat - zo zou blijken uit openbare
verslagen van bewindvoerders en curatoren - ondanks toegepaste constructies veel verliezen
onverrekend blijven. Het vierde nadeel houdt verband met de onmogelijkheid de
verliescompensatie mee te verkopen, waar anders een meerwaarde mee bedongen zou kunnen
worden die ten goede zou komen aan de schuldeisers en aandeelhouders van de verkopende
vennootschap. Het vijfde nadeel is dat de vennootschap na overdracht van de
ondernemingsbestanddelen vaak wordt aangewend voor beleggingsactiviteiten van de
bestaande aandeelhouders. De achtergebleven verliezen worden verrekend, ondanks de andere
aard van de nieuwe activiteiten. Vraag is of benutting van de verliezen op deze manier
gewenst is. Het zesde nadeel is dat ondanks de beperkingen van artikel 20, vijfde lid, Wet
Vpb 1969 handel in verlieslichamen plaatsvindt.
De nadelen die door Langereis worden aangedragen zijn op zich niet onjuist. Ten aanzien van
de laatste twee nadelen kan worden opgemerkt dat deze door artikel 20a Wet Vpb aan
actualiteit hebben ingebcet. Dit neemt niet weg dat zijn artikel nog steeds een actuele vraag
voorlegt. Hij wil een andere vorm van verliesverrekening voor surseance, faillissement of een
(nagenceg geheel voltooide) staking en alleen voor deze drie situaties.336 Daarbij geeft hij aan
dat zijn opstel niet meer beoogt te zijn dan een eerste aanzet tot nieuwe gedachtevorming over
deze problematiek en dat de normale wijze van verliesve~rekening in beginsel gehandhaafd
mcet blijven.33~
Langereis stelt voor om een systeem in te voeren waarin verliezen niet langer uitsluitend
(rechts)persoonsgebonden zijn, maar onder bepaalde voorwaarden gekoppeld kunnen worden
aan de overgedragen vermogensbestanddelen. Langereis vervvijst in zijn TvI-fon.tmbijdrage33g
in dit verband naar artikel 7A:1639bb BW, thans 7:663 BW. Hierin is geregeld dat door de
overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de
werkgever voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een in die onderneming
werkzame werknemer, van rechtswege overgaan op de verkrijger. De werknemers blijven dus
niet achter bij het overdragende lichaam. Langereis merkt voorts nog het volgende op. De
verliescompensatie is afhankelijk van de hoeveelheid aan overgedragen activa en passiva. De
betrokken lichamen hebben de keuze of ze voor de voorgestelde vorm van verliesverrekening
in aanmerking willen komen. En er moet een (zelfstandig onderdeel van de) onderneming
worden overdragen.

In zijn opstel in de Verburgbundel werkt hij zijn voorstel uit voor vijf situaties waarin
overdracht van een (zelfstandig onderdeel van de) onderneming plaatsvindt. Hij constateert
33s

Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a (red.),
O~stellen over vennootschap en belasting ( Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 120.
3 6 Ch.J.
Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a (red.),
O~stellen over vennootschap en belasting ( Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 120.
3 Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a (red.),
Opstellen over vennootschap en belasting ( Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 120-121.
33g
Niet in zijn opstel in de Verburgbundel, wel in het Tvl-artikel.
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wel een aantal problemen, maar op zich zijn die volgens hem overkomelijk. Een belangrijk
aandachtspunt is dat de verliezen zoveel mogelijk gebonden mceten blijven aan de
overgedragen vermogensbestanddelen. Actuele marktbehoeften kunnen ertoe leiden dat
vermogensbestanddelen moeten worden aangeschaft of afgestoten. Daarom wordt de
voorwaarde gesteld dat de overgedragen onderneming grotendeels in stand moet worden
gehouden. Overigens stelt Langereis "grotendeels" gelijk aan 700~0 of ineer,339 maar voor het
fiscale recht geldt "hoofdzakelijk" voor 700~0 of ineer en "grotendeels" voor SOoro of ineer.340
Voorts kunnen de verliezen van de overgedragen onderneming alleen verrekend worden met
winsten van diezelfde onderneming, hetgeen winstsplitsing noodzakelijk maakt. Langereis
constateert dat winstsplitsing in de praktijk weliswaar niet altijd eenvoudig zal zijn uit te
voeren, maar geen nieuw fenomeen in het belastingrecht is.3a1 Momenteel kennen we
winstsplitsing bi' bedrijfsfusie,3 42 juridische afsplitsing, 343 juridische fusie 344 en fiscale
eenheid Vpb.3as,3~a6 Daarbij wordt wel als voorwaarde gesteld dat de ovememer verliezen van
vóór het overgangstijdstip slechts kan verrekenen met winsten die kunnen worden
tcegerekend aan de oorspronkelijke onderneming van de overnemer. De aan de overgenomen
onderneming toe te rekenen winst na de overgang is niet voor verliesverrekening vatbaar. Uit
de praktijk blijkt niet dat winstsplitsing een onwerkbare regeling is.
De opvatting van Langereis is overigens niet nieuw. Ook Dijstelbloem stelde in zijn
dissertatie voor om bij interne reorganisaties de verliezen met de over te dragen onderneming
mee te geven aan de dochtervennootschap.347 Ingeval de onderneming wordt overgedragen
aan een nieuwe dochtervennootschap, dan bestaat zijns inziens geen enkel bezwaar tegen
verlieso~rdracht. Bij overdracht aan een bestaande dochtervennootschap die reeds een
onderneming drijft worden echter additionele compensatiemogelijkheden geschapen. Indien
de dochtervennootschap indertijd door de moedervennootschap zelf is opgericht, dan zou dit
op basis van de concerngedachte acceptabel zijn. Indien echter de aandelen in de
dochtervennootschap van derden zouden zijn gekocht, dan zou er een bezwaar kunnen zijn,
maar dat kan worden weggenomen door winstsplitsing te eisen. De Vereniging voor
Belastingwetenschap heeft zonder motivering een verliesoverdracht als onderhavige
verworpen. 348

339 Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a (red.),
Opstellen over vennootschap en belasting (Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 123.
3ao Het begrip "grotendeels" komt bijvoorbeeld voor in de artikelen 13 en 20a Wet Vpb 1969 en dan geldt SOo~o
of ineer. Het begrip `hoofdzakelijk' komt bijvoorbeeld voor in de artikelen 5, 6, 9, ]0 en 13g Wet Vpb 1969 en
dan geldt 700~0 of ineer.
3ai Ch.J. Langereis, `Naar een andere methode van verliesverrekening', in: P.J. van Amersfoort e.a. (red.),
O~stellen over vennootschap en belasting (Verburgbundel), Deventer: Kluwer 1994, blz. 123.
3 Standaardvoorwaarde 2 van Besluit staatssecretaris van Financiën 19 december 2000, CPP2000~3041, V-N
2001 ~8.7.
3a3
Standaardvoorwaarde 2 van Besluit staatssecretaris van Financién 19 december 2000, CPP200012682, V-N
2001 ~8.1.
3aa Standaardvoorwaazde 2 van Besluit staatssecretaris van Financién 19 december 2000, CPP2000~3131, V-N
2001 ~8.3.
3as
Artikel 15ae, tweede lid, en 15af, vierde lid, Wet Vpb 1969.
3a6
Ook zou men nog artikel 3.1s0, achtste lid, Wet IB 2001 kunnen noemen. Het ondernemingsverlies dat op
grond van de terugkeerregeling van artikel 14c Wet Vpb 1969 geacht wordt te zijn geleden door de
aandeelhouder wordt uitsluitend verrekend met de winst van de voortgezette onderneming.
3a~ H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten
vennootschappen, Deventer: Kluwer 1984, blz. 191.
3aa
Rapport van de Commissie voor de bestudering van de fiscale problemen rondom fusies, (Geschriften van de
Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 136), Deventer: Kluwer 1974, blz. 23.
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Toetsing voorstel Langereis

Het voorstel van Langereis voldcet niet aan de gestelde criteria. Het voorstel tast de
rechtssubjectgebondenheid van verliezen aan. Voorts is het zeer de vraag of de regeling
praktisch uitvoerbaar en niet misbruikgevcelig is. Langereis maakt gebruikt van een aantal
antimisbruikbepalingen om zijn systeem staande te houden, maar ik mcet toch zeggen dat het
om een arbitraire en gecompliceerde regeling gaat. Activa hebben immers geen verliezen.
Daarom vervvacht ik dat in de praktijk niet met deze regeling zal zijn te werken. Conclusie
mcet dan ook zijn dat het voorstel Langereis mcet worden verworpen.
6.5.2.4
Negatieve aanslag
Jacobs hanteert als basisconcept het opleggen van een negatieve aanslag bij een verlies.349
Indien bijvoorbeeld een vennootschap in een boekjaar een verlies maakt van 100.000, dan
geeft de fiscus een belastingteruggaaf ter grootte van het vennootschapsbelastingtarief maal
100.000.3so Een gevolg daarvan zou dan zijn, dat er geen verliesverrekening meer hoeft plaats
te vinden. Het is een simpel systeem: de buitenjaarse verliesverrekening met carryback en
carryforward kunnen niet meer aan de orde komen. Bovendien wordt de subjectgebondenheid
van verliezen in stand gelaten.
Toetsing negatieve aanslag
Dit voorstel laat de rechtssubjectgebondenheid in stand. Europeesrechtelijk zijn er ook geen
bezwaren. De praktische uitvoerbaarheid zal ook geen probleem vormen. Het grootste
probleem is de misbruikgevoeligheid. Tegenstanders zullen als belangrijkste argument
aandragen dat de overheid aan niet- levensvatbare ondernemingen geen belastingteruggaven
mcet (blijven) verlenen.3s1 De vraag is echter of dit argument in de praktijk echt valide zal
blijken te zijn. Bij het voortzetten van ondernemingen spelen namelijk andere overwegingen
dan belastingteruggaaf een rol. Men kan denken aan bestuurdersaansprakelijkheid (zowel op
fiscale basis 352 als op civiele basis 353 ) en ondanks de belastingteruggaaf zal men bij een
vennootschapsbelastingtarief van 30ora toch 700~o van het verlies zelf dienen te dragen. Dit kan
uitzondering lijden bij bijvoorbeeld startverliezen. Stel dat vennootschap X in 2006 een
onderneming start met een ingebracht kapitaal van 20.000. De verliezen in 2006, 2007 en
2008 zijn respectievelijk 100.000, 150.000 en 200.000 en in 2008 gaat X failliet. Bij
negatieve aanslagen zou de fiscus dienen te betalen, tervvijl 430.000 (100.000 f 150.000 f
200.000 - 20.000) van de verliezen feitelijk wordt gedragen door de schuldeisers. Deze
schuldeiser kunnen hun verliezen in mindering brengen op hun resultaat, hetgeen de fiscus
ook geld kost. Op grond van het Fokker II-arrest3sa zal er ook in 2008 vanwege het enkele feit
van het faillissement (nog) geen sprake zijn van winst, doordat de schulden niet worden
voldaan.
Nederland kende tot 1 mei 1986 negatieve aanslag~n, namelijk de WIR premie, die een
negatieve belastingaanslag kon veroorLaken.3ss De negatieve WIR aanslag werd met name
3a9

J.J.H. Jacobs, in: J.W. Zwemmer (red.), Verrekenen van verliezen (Belastingconsulentendag 1983), Deventer:
FED 1983, blz. 30.
sso
Bij het betalen van vennootschapsbelasting heeft men te maken met het opstapje (artikel 22 Wet Vpb 1969).
Tot een bepaald bedrag (2005: 22 689 euro) is een lager tazief verschuldigd. Dit opstapje zou ook moeten gelden
bij een belastingteruggaaf (leidt tot minder teruggaaf).
3s1 Zie bijvoorbeeld D.
Juch 8c H.W. Hofman, `Enige beschouwingen bij de verrekening van verliezen', MBB
1983, nr. 7~8, blz. 162.
ssz ~~el
36 Invorderingswet 1990.
3s3
Artikel 2:1381248 BW en artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).
ssa
Zie ~ 5.2.2.3.1.

sss Afgeschaft

bij art. VII, eerste lid, van de Wet van 29 april 1986, Stb. 215.
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afgeschaft om mogelijkheden voor oneigenlijk gebruik door het bewust inspelen op de
negatieve aanslag te bestrijden. 3s6 Sinds 2001 kent Nederland (weer) een negatieve
inkomstenbelasting, die wordt verooraaakt door de heffingskortingen. Voorwaarde voor
teruggaaf is wel dat de fiscale partner vanwege zijn inkomen minimaal het negatieve
belastingbedrag betaalt.3s~
Extra lasten voor de overheid bij een systeem van negatieve aansla~n zullen worden
verooraaakt door het feit dat nu bepaalde verliezen door de beperkte termijn van canyback
niet kunnen worden teruggewenteld naar winsten in het verleden of dat verliezen niet meer
met toekomstige winsten verrekend kunnen worden (bijvoorbeeld doordat de vennootschap is
geliquideerd). Tegen deze extra lasten is om dogmatische redenen geen bezwaar te maken. Op
basis van de totaalwinstgedachte dient heffing van de belasting plaats te vinden over de winst
die in de hele periode van bedrijfs- ofberoepsuitoefening wordt gemaakt. Indien dat resulteert
in een verlies, dan leidt dat tot belastingteruggaaf.
Hoewel verrekening ex artikel 24 Inv. een andere kwestie is dan een negatieve aanslag heeft
dit artikel wel invloed op de budgettaire lasten voor de overheid. Indien namelijk een
insolvente
vennootschap
openstaande
belastingschulden
vanwege
bijvoorbeeld
omzetbelasting en loonbelasting heeft, dan kan de Ontvanger belastingteruggaaf vanwege een
negatieve aanslag vennootschapsbelasting verrekenen op basis van artikel 24 Inv. Indien die
omzetbelasting en loonbelasting toch al niet (geheel) betaald zouden worden, hetgeen bij
faillissement voorkomt, dan zal de teruggaaf budgettair minder zwaar drukken, omdat die
door de verrekening feitelijk niet uitbetaald wordt. Mceilijk in te schatten is wat de
budgettaire lasten zijn van de afname van de prikkel om niet-levensvatbare ondernemingen te
beëindigen. Indien om budgettaire redenen niet tot invcering van dit alternatief kan worden
overgegaan, kan worden overwogen een bepaald percentage te hanteren, bijvoorbeeld SOo~o.
Feit blijft wel dat het systeem zich leent voor oneigenlijk gebruik of misbruik.
Mijn conclusie is dan ook dat het systeem van negatieve aanslag,n mcet worden verworpen.
6.5.2.5
Afschaffing buitenjaarse verliesverrekening
In het kader van de Vpb-discussie 2007 op intemet heeft Bellingwout de gedachte geopperd
om de buitenjaarse verliesverrekening af te schaffen.3sg Hij ziet recht op verliescompensatie
meer als een tariefkwestie. Hij geeft een cijfervoorbeeld waarin een bedrijf in enkele jaren
winst en verlies maakt. Een belastingplichtige behaalt in jaar 1 een winst van 100, in jaar 2
een verlies van 30, in jaar 3 een verlies van 10 en in jaar 4 een winst van 60 (per saldo een
totaalwinst van 120). Bij een tarief van 300~o Vpb leidt dit tot een belastingdruk van 36. Indien
het recht op (verticale) verliescompensatie zou worden afgeschaft bij gelijktijdige verlaging
van het Vpb-tarief, dan komt d't bij een gelijke jaarwinst neer op een te belasten `totaalwinst'
van 160 (de positieve winst uit jaar 1 en jaar 4). Bij een verlaagd tarief van 15oro leidt dit tot
een belastingdnak van 24. Bij een tarief van 20oro is de belastingdruk 32. Vervolgens geeft hij
enkele argumenten pro en contra afschaffing.

Toetsing afschaffing buitenjaarse verliesverrekening
Bellingwout geeft een slecht cijfervoorbeeld, omdat het bedrijf in de vier beschouwde jaren in
totaliteit winst maakt. Op die manier kan men inderdaad komen tot de conclusie dat een lager
belastingtarief eenzelfde uitkomst kan geven. De bedrijven die per saldo verlies lijden, hebben
3s6 Kamerstukken II 1985-1986,
19305, nr. 3, blz. 3.
3s~ Artikel 8.8 en 8.9 Wet IB 200I.
ssa
J.W. Bellingwout, `Verliescompensatie na 2007', Vpb-discussieforum 2007 (www.minfin.nl)
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niets aan een lager tarief. Bovendien biedt Bellingwout voor deze bedrijven geen oplossing
voor het verlies in de kapitaalsfeer. In wezen herleidt Bellingwout begrippen als "winst" en
"verlies" (verlies is winst met een minteken ervoor) tot een tariefkwestie, maar zij kunnen
alleen naast elkaar staan. Een bedrijf dat jarenlang winst maakt en daarna (tijdelijk) verlies,
krijgt dus geen belasting tenag (geen carryback). Het is mijns inziens in de kern zo'n slecht
systeem dat ik het eigenlijk niet wil tcetsen aan de door mij gestelde vier voorwaarden.
De aangedragen argumenten (tariefsverlaging, vereenvoudiging, EU-bestendig en geen
verliesimport) zijn op zich juist, maar het nadeel van afschaffing van verliesverrekening
weegt in de insolventiepraktijk te zwaar. Zoals Bellingwout zelf aangee~ bij de twee door
hem gencemde nadelen, is het aannemelijk dat er een verschuiving naar binnenjaarse
verliesverrekening zal optreden. In dit opzicht is het ook misbruikgevcelig. Het zal erop neer
komen dat de MKB-bedrijven deze verlaging van het belastingtarief gaan betalen voor de
grote ondernemingen, hetgeen vaker het geval is.3s9 Cornelisse acht afschaffing van de
verticale verliescompensatie onwenselijk, onder andere omdat de wetgever moet meedelen in
verliezen als ook winsten worden belast.3óo
Conclusie is dat het voorstel voor afschaffing van de buitenjaarse verliesverrekening moet
vervallen.
.
Overigens lijkt Bellingwout snel bij zinnen zijn gekomen. Eind 2005 ziet hij het Duitse
verliesverrekeningsmodel als altennatief voor Nederland. 361 In Duitsland is geen
maximumtermijn aan de cany forward verbonden. Verliezen mogen tot een maacimumbedrag
van E 511.500 één jaar worden teruggewenteld. Het Duitse systeem kent dus gewoon een
buitenjaarse verliescompensatie.
6.5.2.6

Voorstel sluitend systeem verliesverrekening

6.5.2.6.1
Inleiding
De hiervoor besproken voorstellen gaan er allemaal aan voorbij dat verliezen bij
vennootschappen economisch niet door vennootschappen worden geleden, maar door hun
aandeelhouders en uiteindelijk door natuurlijke personen. Dit geldt ook bij concerns. Indien er
`onderin' verliezen worden geleden, dan vindt er als het ware een doorwerking van de
verliezen naar boven plaats en de uiteindelijk gerechtigden zijn altijd natuurlijke personen. Zij
worden geconfronteerd met een lagere waarde van hun aandelen en zij dragen feitelijk de
verliezen. Formeel gaat het om een ander belastingobject: enercijds ondernemingsverliezen op
het niveau van de vennootschapsbelasting, anderzijds aandeelhoudersverliezen op het niveau
van de inkomstenbelasting, maar materieel gaat het om dezelfde verliezen.
De waarde van de aandelen bestaat uit twee componenten, namelijk het kapitaalsegment en
het winstsegment. Bij het kapitaalsegment gaat het om formeel kapitaal, agio en informeel
kapitaal, dat door aandeelhouders (ook vroegere) in de vennootschap is gebracht minus
terugbetalingen op deze drie posten. Bij het winstsegment gaat het om de winsten en verliezen
die de vennootschap maakt. Indien een aandeelhouder dus aandelen aanschaft, dan zal de
3s9 Zie H. Bergman B.F.A. Huijgevoort,
8c
`Het MKB wil geen fmancier zijn van belastingverlaging voor grote
bedrijven', WFR 2004I6598, blz. 161Cr1620 (interview met secretazis fiscale zaken MKB-Nederland Jurgen
Warmerdam).
36o R.P.C. Cornelisse, `VPB 2007;
naaz de invoering van het territorialiteitsbeginsel', WFR 2004I6591, blz. 1249.
1250.
361 Bellingwout,
J.W., `Een win-win alternatief voor verliescompensatie', WFR 200516647, blz. 1518-1526.
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verkrijgingsprijs worden bepaald door het door (alle en ook eerdere) aandeelhouders in de
vennootschap ingebrachte kapitaal en de winstreserves van de vennootschap. Irdien men naar
een oplossing voor de verliesverrekening wil, zal men hierbij moeten aanknopen. Zolang de
vennootschap verliezen kan verrekenen met winsten op het niveau van de
vennootschapsbelasting, dan wordt de kapitaalcomponent niet aangetast. Dit wordt
aangetoond met de twee cijfervoorbeelden in ~ 6.5.4.6.2. Indien de vennootschap wordt
geliquideerd, kunnen de verliezen niet meer worden verrekend op het niveau van de
vennootschapsbelasting. Dan wordt de kapitaalcomponent aangetast. Dit zal worden
aangetoond met de twee cijfervoorbeelden in ~ 6.5.4.6.3. Maar ook dan is er een oplossing
denkbaar, omdat het tarief waartegen het verlies van de aandeelhouder kan worden vergolden
niet 250~o moet zijn, maar het progressieve tarief. Alsdan is er voor de
aanmerkelijkbelanghouder een sluitend systeem voor verliesverrekening.
6.5.2.6.2

Verrekening voor vennootschap mogelijk

In gevallen waarin verliesverrekening voor de vennootschap nog mogelijk is, kan het niet
gaan om een geval van een activatransactie waarna de vennootschap wordt geliquideerd. Het
gaat in de komende twee voorbeelden dan ook om een aandelentransactie. Met name indien
de aandelen worden gehouden door een aanmerkelijkbelanghouder, dan is er bij verkoop van
aandelen sprake van een "vervreemdingsvoordeel". In de insolventiepraktijk zal dit voordeel
doorgaans een verlies zijn. De waarde van de aandelen zal immers laag zijn, waardoor de
overdrachtsprijs minder beloopt, dan de verkrijgingsprijs. Maar ook bij een activatransactie
waarna de vennootschap wordt geliquideerd, zal er een verlies zijn. Bij een verlies krijgt de
aanmerkelijkbelanghouder na het einde van het aanmerkelijk belang een belastingkorting van
25oro (artikel 4.53 Wet IB 2001).362 Een verlies van 60.000 leidt dus tot een belastingkorting
van 15.000.
Men dient zich te realiseren dat het tarief van box 2(inkomen uit aanmerkelijk belang) een
relatie heeft met het maximale tarief van box 1(inkomen uit werk en woning), namelijk 52oro.
Indien de vennootschap van de aanmerkelijkbelanghouder een winst van 100 genereert, dan is
daarover 29,6 vennootschapsbelasting verschuldigd (tarieven 2006).363 Er blijft dan 70,4 over
voor dividenduitkering. Indien deze 70,4 wordt uitgekeerd als dividend, dan is 250~0 over 70,4
- 17,6 aan inkomstenbelasting verschuldigd. De totale belastingdruk is dus 29,6 f 17,6 47,20~0. Het verschil met 52oro (maximaal tarief box 1) is het gevolg van de alsmaar dalende
vennootschapsbelastingtarieven. In 2001 (inwerkingtreding Wet IB 2001) was het tarief voor
de vennootschapsbelasting nog 350~364 en beliep de totale belastingdruk zodoende 51,25oro. In
het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld het tarief verder te verlagen tot 25,Soro,
maar daar houd ik geen rekening mee in onderstaande berekeningen. Het gaat uiteindelijk om
de wijze van berekening, niet om de concrete cijfers.

De belastingdruk zal bij insolvente vennootschappen echter niet altijd 47,2 ( of 51,250~0) zijn.
Dit kan worden aangetoond met de volgende voorbeelden.
Voorbeeld 1
Stel dat A alle aandelen in X BV verwerft voor 100.000. Dit bedrag is dan tevens de
verkrijgingsprijs. Op het moment van verwerving door A heeft X BV winst noch verlies
gemaakt. X BV maakt vervolgens een verlies van 100.000. A besluit al zijn aandelen aan B te
verkopen voor 0. Daardoor maakt A een verlies van 100.000. De tax credit voor A is dan 250~0
36Z Zie nader ~ 5.3.4.2.
363 Aan het opstapje van E 22.689 waarvoor een tarief van 25,5"~o geldt, wordt voorbijgegaan.
36a Tot 50.000 was het tarief 300~0.
f
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van 100.000 - 25.000. De totale belastingdruk is -250~0 (25.000 belastingteruggaaf over een
verlies van 100.000). De verkrijgingsprijs voor B is 0. X BV gaat winst ad 100.000 genereren
die geheel kan worden verrekend met de aanwezige verrekenbare verliezen ad E 100.000. Per
saldo is dus geen vennootschapsbelasting door X BV verschuldigd. Indien B de aandelen dan
verkoopt voor 100.000, dan beloopt het inkomen uit aanmerkelijk belang 100.000, welke
wordt belast tegen 250~0. De totale belastingdruk in de periode dat B de aandelen houdt, is
250~0 (25.000 belasting over een winst van 100.000). Zowel bij A, als B is er een verkeerde
belastingdruk. Wel is het zo dat de totale belastingdruk over de periode waarin A en B de
aandelen hebben gehouden juist is. Dit komt omdat X BV uiteindelijk haar verliezen kan
ven ekenen. De totale vennootschapsbelastingdruk is namelijk 0 en de winst is ook 0.
Voorbeeld 2
Indien het eerste voorbeeld wordt bijgesteld in dier voege dat A de aandelen verkoopt tegen
de belastingwaarde van de aanwezige verrekenbare verliezen, dan krijgt men het volgende
resultaat.
Stel dat de waarde van de verrekenbare verliezen wordt gesteld op 150~o van dy nominale
waarde, in casu 150~o van 100.000 - 15.000. De koopsom ter zake van de transactie tussen A
en B wordt dan 15.000. A krijgt dan een tax credit van 250~o van (100.000 - 15.000) - 21.250.
De verkrijgingsprijs voor B beloopt 15.000, waardoor er bij een verkoopprijs van 100.000 een
vervreemdingswinst van 85.000 is. Hierover beloopt de aanmerkelijkbelangheffmg 21.250. X
BV is door de verrekening van de verliezen geen vennootschapsbelasting verschuldigd. In dit
voorbeeld is er eve neens een verkeerde belastingdruk bij zowel A, als B. Wel is de totale
belastingdruk over de periode waarin A en B de aandelen hebben gehouden juist. De totale
belastingdruk is namelijk 0 en de winst is ook 0.

Conclusie van beide voorbeelden moet zijn dat indien de vennootschap de verliezen kan
verrekenen de totale belastingdn.ilc aan inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting correct
is. In die situatie volstaat een tarief van 250~o voor het verlies in de aanmerkelijkbelangsfeer.
6.5.2.6.3
Verliesverrekening voor vennootschap niet mogelijk
In de vorige voorbeelden konden de verliezen van de vennootschap op het niveau van de
vennootschapsbelasting verrekend worden.
~
De komende twee voorbeelden verschillen van de eerdere twee voorbeelden in die zin dat nu
de BV wordt geliquideerd. Er kan dan per definitie geen sprake zijn van een
aandelentransactie. De geliquideerde vennootschap kan haar verliezen niet meer verrekenen.
Voorbeeld 3
Stel dat A X BV opricht en alle aandelen daarin houdt. De verkrijgingsprijs is 100.000. Het
ingebracht kapitaal is dus 100.000 (- kapitaalsegment van de verkrijgingsprijs). X BV maakt
vanaf het begin stnactureel een fiscaal verlies van in totaal 500.000. Dit bedrag kan niet
worden verrekend met eerdere winsten. Aangezien A maar 100.000 heeft ingebracht, kan het
economische verlies van A maximaal 100.000 zijn. Die andere 400.000 worden gedragen
door de schuldeisers en indirect door de fiscus, want de schuldeisers zullen hun verliezen als
bedrijfslast in aanmerking nemen. X BV verkoopt de onderneming en daarna wordt X BV
geliquideerd zonder enige liquidatie-uitkering aan de aandeelhouders. A krijgt recht op een
tax credit van 25.000, want zijn vervreemdingsvoordeel is -100.000 (0 - 100.000).36s X BV
heeft nimmer vennootschapsbelasting betaald, noch ontvangen. De totale belastingdruk lijkt
36s In artikel 4.16, eerste lid, onderdeel c,
Wet IB 2001 wordt het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen
aangemerkt als vervreemding.
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nu te zijn -250~0 (25.000 over 100.000). Hier moet de tax credit echter op basis van het
progressieve tarief 47,20~o belopen (tarieven 2006), omdat de vennootschap geen verlies meer
kan verrekenen. Aangezien winsten door de vennootschaps- en inkomstenbelasting met
47,20~o worden belast, moeten verliezen ook tegen 47,20~o aftrekbaar zijn. Dat is ook logisch,
omdat indien de onderneming van X BV was gedreven door een natuurlijk persoonondernemer het verlies ook tegen het progressieve tarief aftrekbaar zou zijn geweest.
Voorbeeld 4
Stel dat X BV uit voorbeeld 3 een winst van 100.000 in het eerste jaar had gemaakt.
Vervolgens wordt er drie jaar lang een winst van nihil behaald. In jaar 5 wordt een verlies van
100.000 behaald. Daarna wordt X BV geliquideerd. De totale winst is dus nihil. Toch wordt
het kapitaalsegment aangetast, omdat in jaar 1 vennootschapsbelasting over de winst moest
worden betaald. Die winst is door de voorwaarden van de canyback niet meer verrekenbaar
(maximaal drie jaar terug).366 De betaling van de vennootschapsbelasting is ten laste gegaan
van het kapitaalsegment. Bij liquidatie of verkoop zal de aanmerkelijkbelanghouder 65.000
ontvangen (bij een Vpb-tarief van 35oro). Hoewel fiscaal het verlies nihil is, is er een
economisch verlies van 35.000: de aandeelhouder heeft 35.000 van zijn kapitaalinbreng
verloren. Dit verlies van 35.000 dient tegen het progressieve tarief van box 1 te worden
vergolden.
Conclusie uit deze voorbeelden moet dan ook zijn dat verliezen in de aanmerkelijkbelangsfeer
in box 2 in aanmerking moeten worden genomen, maar dan wel tegen het maximale tarief van
box 1(materieel is dit dus afwikkeling in box 1), indien de fiscale verliezen van de
vennootschap niet meer op het niveau van de vennootschap verrekend kunnen worden en het
dus ten laste gaat van het kapitaalsegment van de verkrijgingsprijs, dan wel indien fiscaal
geen, maar economisch wel een verlies wordt geleden.
6.5.2.6.4

Positie boz 3-aandeelhouder

In de vorige voorbeelden kon de aandeelhouder verliezen in de aandeelhouderssfeer ten laste
van
zijn
inkomen
brengen.
Dit
kwam
omdat
werd
uitgegaan
van
een
aanmerkelijkbelanghouder. Daarvoor geldt een vermogenswinstbelasting, althans de opzet
van box 2 is zodanig dat er materieel sprake is van een vermogenswinstbelasting. Daarmee is
in elk geval voor aanmerkelijkbelanghouders een sluitend systeem van verliesverrekening
gecreëerd. Achtergebleven verliezen na een activatransactie verdampen feitelijk niet, omdat
zij bij de aanmerkelijkbelanghouder in aanmerking kunnen worden genomen, naar mijn
oordeel tegen het progressieve tarief. Bij een ondernemer-natuurlijk persoon en
resultaatgenieter vindt sowieso al aftrek plaats tegen het progressieve tarief. Dat ligt anders bij
een box 3-aandeelhouder. Die wordt geacht zijn verlies forfaitair te kunnen verrekenen, maar
in de praktijk zal dit niet leiden tot een feitelijke verliesneming. De rendementsgrondslag
wordt alleen lager. Verliezen als zodanig zijn niet aftrekbaar in box 3. Daar staat tegenover
dat winsten als zodanig niet belast zijn. Indien de belegger over een gespreide portefeuille
beschikt, dan zal dat op termijn geen voor- of nadeel opleveren. Wel kunnen zich bij een box
3-aandeelhouder incidenteel substantiële verliezen voordoen, die niet ten laste van het
inkomen kunnen komen op een wijze zoals bij de andere aandeelhouders wel kan geschieden.
Daarom zou een allround oplossing moeten zijn een vermogenswinstbelasting met tabeltarief
voor aandeelhouders in het kapitaalsegment.

366 Dit is op basis van artikel 20, tweede lid, Wet Vpb 1969.
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6.5.2.6.5
Systeem EU-bestendig?
Aan de eerste voorwaarde van rechtssubjectgebondenheid van de verliezen is voldaan. Vraag
is nu of het voorgestelde systeem van verliesverrekening ook in overstemming is met het
Europese recht.
De grensoverschrijdende verliesverrekening is nog steeds, zoals Meussen zei, een
onoverzichtelijk gehee1.367 De uitspraak inzake Marks 8z Spencer368 heeft wat meer licht
geworpen op de grensoverschrijdende verliesvetrekening. Marks 8z Spencer, wier
hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, had naast binnenlandse deelnemingen
ook deelnemingen in Frankrijk, België en Duitsland. De activiteiten van de Europese
deelnemingen v~aren verliesgevend. De activiteiten in België en Duitsland werden stilgelegd
en de belangen in Frankrijk afgestoten. De hiermee gepaard gaande verliezen konden niet in
het buitenland worden vergolden. Daarom was ten behoeve van een groepsaftrek binnen het
concern (group reliej~ aan de Britse belastingdienst verzocht de verliezen van de buitenlandse
deelnemingen over de jaren 1998 tot en met 2001 (ongeveer 30 miljoen GBP) af te zetten
tegen de winsten van de overige concernonderdelen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De
Britse Belastingdienst stond dit niet toe, omdat deze verliesoverdracht alleen mogelijk was
voor binnenlandse deelnemingen. Het HvJEG oordeelde dit in strijd met de vrijheid van
vestiging. Door de beperking aan verliesoverdracht wordt Marks 8c Spencer immers als
concern belemmerd om zijn activiteiten uit te oefenen via in andere lidstaten gevestigde
dochtervennootschappen. Het HvJEG gaf wel aan dat voor het onderscheid tussen
buitenlandse en binnenlandse deelnemingen wel rechtvaardigingsgrorden bestaan, wanneer
men denkt aan het risico van dubbele aftrek van verliezen en het risico van
belastingontwijking. Die rechtvaardigingsgronden mogen niet leiden tot een geheel verbod op
verliesverrekening. De rechtvaardigingsgronden kunnen alleen worden aangevoerd als de
verliezen niet verrekend kunnen worden met oude of toekomstige winsten in het land van
vestiging van de dochtermaatschappij.

Met name vanaf 2004 is in de aanloop naar het atrest Marks 8c Spencer veel literatuur over de
grensoverschrijdende verliesvertekening verschenen. Dit werd vaak geplaatst in het kader van
het op 19 febrtiari 2004369 aangekondigde wetsvoorstel Wet Vpb 2007 (later is dit Werken aan
winst gaan heten). De belangrijkste vraag was eigenlijk of Nederland een
grensoverschrijdende fiscale eenheid Vpb op grond van (het te wijzen) arrest Marks 8c
Spencer moest tcestaan, want dan zou grensoverschrijdende verliesverrekening mogelijk
zijn.3~o Aangezien dit onderzoek ziet op een doorstart binnen Nederlandse verhoudingen ga ik
die discussie niet uitgebreid behandelen. Mijn verwachting is wel dat het nog lang zal duren
eer er op Europees niveau een volwaardige vorm van grensoverschrijdende verliesverrekening
is. Het is niet mogelijk gebleken met een richtlijn tot harmonisatie te komen. De
Ontwerprichtlijn verliesve~rekening uit 1991371 werd op 9 januari 2004 door de Europese
Commissie ingetrokken. In 2001 kondigde de Europese Commissie aan aan een nieuw

36~

G.T.K. Meussen, De toekomst van de (Nederlandse) vennootschapsbelasting in Europa, Deventer: Kluwer
2004, blz. 23.
36s HvJEG 13 december
2005, zaak G446I03 ( Marks 8c Spencer), V-N 2005~60.15.
369
Staatssecretaris Wijn kondigde dit aan op een gastcollege aan de VU. Zie hierover V-N 2004I14.14.
3~o Het
is ondoenlijk alle artikelen te noemen. Zowel het WFR, als het MBB hebben themanummers uitgebracht:
WFR 2004I6596 ( `De vennootschapsbelasting op de sofa') en MBB 2005~6 ( `Modernisering Vpb 2007: een
vervolg').
371 COM ( 90) 595 def, PbEG 1991, C-53I50.
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voorstel voor een verliesrichtlijn te werken3~2 en in 2003 heeft de evaluatie plaatsgevonden.3~3
Uit de evaluatie blijkt dat het allemaal zeer mceilijk ligt Dat vindt ik ook niet verwonderlijk.
Mijns inziens is de kernvraag wie bereid is verliezen geleden in andere landen in aftrek toe te
laten. Het zal toch via de weg van positieve integratie tot stand moeten komen en dan zijn
twee benaderingen mogelijk. In de eerste benadering vormt territorialiteit het uitgangspunt:
het vestigingsland van de BVINV verrekent het verlies van de aandeelhouder (rechtspersoon
of natuurlijk persoon) voorcover dat in dat land is gegenereerd. In de tweede benadering
vormt de draagkracht het uitgangspunt: het woon- of vestigingsland374 verrekent het verlies.
Eventueel kunnen beide benaderingen gelijktijdig worden toegepast, in die zin dat door de
betreffende landen in een bepaalde verhouding het saldoverlies wordt vergced. Dit kan anders
komen te liggen wanneer op Europees niveau een lidstaatoverstijgende vorm van heffen van
vennootschapsbelasting tot stand wordt gebracht. Indien dit werkelijkheid wordt, zal er
impliciet ook sprake zijn van grensoverschrijdende verliesverrekening. Momenteel wordt er
gesproken over home state taxation. Hierbij is het fiscale stelsel van de lidstaat waarin de
moedermaatschappij is gevestigd, bepalend voor het fiscale regime van de buitenlandse
dochtermaatschappijen in andere lidstaten. Bij home state taxation is er geen
overeenstemming nodig over een gezamenli~lce heffingsgrondslag. Bij common base taxation
bereiken de deelnemende lidstaten overeenstemming over een uniforme heffingsgrondslag. In
het geval van een harmonised single tax base is er voor alle ondernemingen in de EU
eenzelfde fiscaal winstregime. Bij brief van 25 apri12006 heeft de Staatssecretaris de Tweede
Kamer geïnformeerd over de stand van zaken. Voor wat betreft Home State Taxation zijn er
voorzover bekend tot dusverre geen lidstaten die gehoor hebben gegeven aan de oproep van
de Commissie om bij wijze van proef bi- of multilaterale overeenkomsten te sluiten. Ook
Nederland heeft geen voornemens op dit terrein. Als het gaat om een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag is op korte termijn geen wezenlijke ontwikkeling te
verwachten. De Commissie geeft in haar mededeling van 5 april 2006, COM 2006, 157, aan
vast te houden aan het plan om in 2008 een wetgevend voorstel te dcen, maar beklaagt zich
over de gebrekkige medewerking van de lidstaten.375 In het wetsvoorstel Werken aan winst
worden geen nadere stappen op het terrein van de grensoverschrijdende verliesverrekening
gezet. De Nederlandse Iquidatieregeling biedt volgens de regering een mogeli~jkheid voor
grensoverschrijdende verliesverrekening conform het arrest Marks 8L Spencer.3~ Daar zet ik
mijn vraagtekens bij. In de eerste plaats hoeft het te nemen liquidatieverlies niet gelijk te zijn
aan het buitenlands verlies. Zoals aangegeven in ~ 6.4.6.3 is het liquidatieverlies simpelweg
het saldo van opgeofferd bedrag en liquidatie-uitkeringen. In de tweede plaats is de
liquidatieverliesregeling beperkt tot liquidaties, terwijl in het arrest Mark 8i Spencer geen
beperking tot verliesverrekening in liquidatie is te vinden.377

Voorgesteld systeem bestendig voor Europese ontwikkelingen
Welke richting Europa ook opgaat op het terrein van de grensoverschrijdende
verliesverrekening het door mij voorgestelde systeem is bestand tegen die ontwikkelingen.
Men ziet hiervoor het volgende cijfervoorbeeld.
3~Z

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europese Parlement en het Europees Economisch en Sociaal
Comité - Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de vennootschapsbelasting:
verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingen, COM (2001) 582.
3~3
Mededeling van de Europese Commissie van 24 november 2003, COM (2003)726 def.
3~a Woonland indien het om een natuurlijk persoon gaat. Vestigingsland als het een rechtspersoon betreft.
3~s Zie Brief staatssecretazis van Financién van 25 april 2006, V-N 2006~31.14.
3~6 Kamerstukken II 2005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 7.
3~~ In dezelfde zin het NOB-commentaar op wetsvoorstel Werken aan winst, blz. 31-32, te raadplegen via
www.nob.net.
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Een in Nederland wonende natuurlijke persoon heeft een aanmerkelijk belang in een BV,
gevestigd in Nederland. Het door deze aanmerkelijkbelanghouder ingebrachte kapitaal is
500.000. Direct na de oprichting gaat de BV ondernemingsactiviteiten uitoefenen door middel
van een vaste inrichting in Duitsland. Deze vaste inrichting is vanaf het begin
verliesgevend378 en maakt elk jaar een verlies van 100.000. De BV maakt ieder jaar een winst
van 300.000 (exclusief het verlies van de vaste inrichting). Na drie jaar wordt de vaste
inrichting beëindigd. Onder het vigerende recht vormt een verlies van een vaste inrichting in
het buitenland onderdeel van de winst van de BV. Dit betekent dat de BV elk jaar 60.000
(300~o van 200.000) aan vennootschapsbelasting betaald heeft. Het eindvermogen van de BV
za1920.000 (500.000 } 3 x 200.000 - 3 x 60.000) zijn.
In een territoriaal stelsel zou het verlies van de vaste inrichting niet meer op het niveau van de
vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De BV moet dan per jaar 90.000 (300~o van 300.000)
vennootschapsbelasting betalen, dus 30.000 meer. Het gevolg is dat in Nederland meer wordt
geheven dan de wereldwinst van de BV. Wel is het zo dat door de extra jaarlijkse betaling aan
vennootschapsbelasting van 30.000 het eigen vetmogen van de BV jaazlijks met dit bedrag
daalt, hetgeen in een lagere waarde van de aandelen tot uitdrukking zal komen. Uiteindelijk
zal het vermogen van de BV 830.000 (500.000 f 3 x 200.000 - 3 x 90.000) zijn. Dat is dus
90.000 minder dan onder het vigerende recht. Uiteindelijk zal een aanmerkelijkbelanghouder
het verschil van 90.000 ten laste van zijn inkomen kunnen brengen. Bij verkoop van de
aandelen zal hij 90.000 minder krijgen, waardoor de vervreemdingswinst 90.000 kleiner is.
Bij liquidatie van de BV zal de aanmerkelijkbelanghouder 90.000 minder aan liquidatieuitkering ontvangen. Hierbij zij wel aangetekend dat in de praktijk bij liquidatie na
faillissement niet snel sprake is van een liquidatie-uitkering, maar het feit ligt daar dat de
maximale liquidatie-uitkering met 90.000 afneemt. Een probleem is wel dat waardedaling op
zich geen aanleiding is voor belastingteruggaaf aan de aanmerkelijkbelanghouder, maar dan
gaat het slechts om een temporeel effect: uiteindelijk kan de aanmerkelijkbelanghouder de
waazdedaling van 90.000 fiscaal vergelden.
Het is de vraag hoe dit voorbeeld zou uitwerken in het geval dat de BV de activiteiten in
Duitsland had uitgeoefend door middel van een GmbH. In dat geval zou de BV een
deelneming in de GmbH hebben.379 Stel dat de BV 300.000 aan kapitaal aan deze GmbH ter
beschikking heeft gesteld. De verliezen in Duitsland zijn aldaar aftrekbaar (of ze verrekend
kunnen worden is een ander verhaal) en het raakt de winst van de BV niet. Indien de GmbH
vanwege de verliezen wordt geliquideerd, dan kan de BV een liquidatieverlies nemen, 3so
hetgeen leidt tot 90.000 (300~o van 300.000) minder vennootschapsbelasting. Het
eindvermogen van de BV is 920.000 (500.000 - 3 x 100.000 f 3 x 300.000 - 3 x 90.000 f
90.000). Indien wordt gekozen voor een ten itoriaal stelsel, dan zal de liquidatieverliesregeling
om Europeesrechtelijke redenen mceten worden geschrapt. Bij liquidatie zou anders een
verschil in behandeling ontstaan tussen een vennootschap en een vaste inrichting.3s1 Doordat
dan geen liquidatieverlies door de BV kan worden gemmen, zal zij meer winst hebben en
daardoor 90.000 meer aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Het eindvermogen van de
BV is dan ook 830.000 (500.000 - 300.000 } 3 x 300.000 - 3 x 90.000). De aandelen in de
BV zullen daazom 90.000 minder waard worden en dat leidt uiteindelijk tot een lagere
378 In dit voorbeeld wordt van een permanente verliessituatie uitgegaan, zodat de inhaalregeling van artikel 35
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 toepassing mist.
379 Zie artikel 13 Wet Vpb 1969.
sao Artikel 13d
Wet Vpb 1969.
381 P.G.H. Albert, `Over vrijheid van vestiging, grensoverschrijdende fiscale eenheid en het mogelijke eind van
de liquidatieverliesregeling en de belastingvrijstelling met progressievoorbehoud', FED 2003I101, blz. 549, en
D.M. Weber, `Een stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren', WFR 2004I6592,
blz. 1305 en 1306.
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aanmerke lijkbelangheffing.
Conclusie moet dan ook zijn dat in mijn systeem de aanmerkelijkbelanghouder het verlies van
een BV kan vergelden, ook als Nederland overgaat naar een ten-itoriaal stelsel. De
aanmerkelijkbelanghouder lijdt hierdoor geen schade. Dit ligt anders voor de box 3aandeelhouder, maar indien wordt overgegaan naar een vermogenswinstbelasting, zoals in ~
6.5.2.6.4 bepleit, is zijn positie op het terrein van de verliesverrekening gelijk aan die van een
aanmerkelij kbelanghouder.
6.5.2.7

Praktische uitvoerbaarheid en misbruikgevceligheid

Mijns inziens voldoet mijn systeem ook aan de voorwaarden ~an praktische uitvoerbaarheid
en misbruikgevoeligheid.
6.5.2.8

Conclusie

Doordat Nederland voor de aanmerkelijkbelanghouder een (zij het niet geheel adequate) tax
credit kent bij het einde van een aanmerkelijk belang, kan er feitelijk geen sprake zijn van het
teloor gaan van verliezen van een vennootschap. Het zijn uiteindelijk aandeelhouders (en
schuldeisers) die verliezen van vennootschappen dragen. Het te nemen verlies door een
aanmerkelijkbelanghouder mag maximaal de totale kapitaalinbreng van alle aandeelhouders
zijn, dus ook de inbreng van eerdere aandeelhouders moet worden meegenomen. Het door mij
bepleite systeem is eveneens bestendig tegen Europese ontwikkelingen. Het knoopt aan bij de
inwoners van Nederland en ik zie niet in welke vrijheid belemmerd zou worden.
Een probleem vormt nog wel de box3-aandeelhouder, vaak de aandeelhouder bij
beursgenoteerde vennootschappen. Hij kan zijn verlies alleen op forfaitaire wijze vergelden.
Indien men echter toegaat naar een vermogenswinstbelasting, dan krijgt men dezelfde ideale
oplossing als die thans voor aanmerkelijkbelanghouders geldt.
Indien in de inkomstenbelasting op het niveau van de aandeelhouder een
vermogenswinstbelasting geldt, zoals het huidige aanmerkelijkbelangregime, dan kunnen,
zonder dat het draagkrachtbeginsel geweld wordt aangedaan, de heffingsrechten van
vennootschapswinsten intemationaal op basis van het temtorialiteitsbeginsel worden
verdeeld.

6.6

Afronding

In dit hoofdstuk is nagegaan in welke mate toepassing van de Wet Vpb 1969 belemmeringen
bij de uitvoering van de drie in dit onderzoek beschouwde doorstartconstructies opleveren. In
hoofdstuk 8 zet ik alle belemmeringen op een rij.
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7

INVORDERINGSWET 1990

7.1
Inleiding
In de voorgaande vier hoofdstukken is de heffingstechniek met betrekking tot de
omzetbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in het
geval van een doorstart behandeld. Een doeltreffende belastingheffing staat of valt met de
invordering. De invordering vormt het sluitstuk van de heffing. Dit hoofdstuk staat in het
teken van de belemmeringen die zich kunnen aandienen bij één van de in dit onderaoek
beschouwde doorstartconstructies.
De praktijk leert dat bij insolvente vennootschappen de fiscus een belangrijke schuldeiser is.
Wat betreft de openstaande belastingschulden gaat het in het bijzonder om omzet- en
loonbelasting. Op zich zou de ondernemer de omzetbelasting tijdig aan de fiscus moeten
kunnen voldcen, wanneer de afnemers tijdig betalen. In geval van insolventie is het echter
verleidelijk om de omzetbelasting niet of niet tijdig aan de fiscus te voldoen en te gebruiken
als werkkapitaal, bijvoorbeeld door de omzetbelasting aan te wenden om leveranciers te
betalen die voor de bedrijfsvoering onmisbaar zijn. Op deze manier kan men weliswaar de
bedrijfsvoering (tijdelijk) voortzetten, maar de omzetbelasting wordt hier wel op een
oneigenlijke manier ingezet. Voor de loonbelasting geldt hetzelfde. Met het niet of niet tijdig
voldoen hiervan, wordt een tijdelijk liquiditeitsvoordeel behaald. Ook de loonbelasting wordt
dan op oneigenlijke wijze ingezet. Uitstaande schulden met betrekking tot andere
belastingsoorten dan omzet en loonbelasting spelen niet direct een rol bij insolvente
vennootschappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vennootschapsbelasting, omdat bij een
lagere winst of een verlies inmers minder of geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.
Dit kan bij een fiscale eenheid Vpb anders liggen, bijvoorbeeld in geval van ontvceging in het
zicht van liquidatie et cetera.l Ook de in hoofdstuk 4 besproken overdrachtsbelasting speelt
geen rol bij de invordering. De overdrachtsbelasting zal geen schuld van de overdragende
insolvente vennootschap vormen, omdat deze belasting van de verkrijger (van de onroerende
zaak) wordt geheven.2
Vóór 2006 was het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ook vaak een
belangrijke schuldeiser. Per 1 januari 2006 is de Wet financiering sociale verzekeringen in
werking getreden.3 De invordering van premies werknemersverzekeringen is overgeheveld
van het UWV naar de Ontvanger.4 Voor de invordering van deze premies geldt nameli~lc
ingevolge artikel 60, derde lid, Wfsv de bepalingen van de Invorderingswet 1990.5 Wel kan
het UWV nog steeds zelfstandig schuldeiser zijn in verband met overgenomen
loonverplichtingen wegens betalingsonmacht van de werkgever (artikelen 61-68 WW). Voor
de incasso en invordering hiervan heeft het UWV geen specifiek beleid. Op zich geldt nog
steeds het Besluit incasso en invordering,6 waarin beleid is neergelegd voor de incasso en
invordering van premies sociale verzekeringen. Het gaat dan om premies van vóór 2006 en dit

~ Zie nader ~ 6.3.4.
Z Artikel 16 Wet op belastingen van rechtsverkeer.
3 Wet van 16 december 2004, Stb. 2005, 36. KB van 15 december 2005 voor inwerkingtreding, Stb. 2005, 717.
Enkele ondergeschikte onderdelen hebben een andere datum van inwerkingtreding.
4 De premies volksverzekeringen van werknemers werden altijd al ingevorderd door de Ontvanger, zulks op
~rond van artikel 16, eerste lid, Wet financiering volksverzekeringen.
Met uitzondering van artikel 38, eerste lid, Inv. (hoofdelijke aansprakelijkheid werknemer, artiest,
beroepssporter of buitenlands gezelschap voor loonbelastingschuld werkgever).
6 Stcrt. 2000, nr. 81.

267

Besluit kan niet worden gebruikt voor de vordering op een werkgever vanwege uitbetaaid
loon wegens betalingsonmacht, omdat dat geen premies sociale verzekeringen zijn. ~
Bij het overwegen en uitvoeren van doorstartconstructies dient men zich te verdiepen in de rol
en bevcegdheden van de Ontvanger. In dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre die
bevoegdheden belemmeringen opwerpen voor de drie in dit onderLOek beschouwde
doorstartconstructies. Vooraleer tot bespreking van de invorderingsaspecten met betrekking
tot de drie doorstartconstructies wordt overgegaan, komen algemene aspecten aan de orde die
relevant zijn ongeacht welk doorstartscenario men overweegt. Het gaat dan om de algemene
betekenis van de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 1990 (~ 7.2), het
toestemmingsvereiste bij invordering bij grote bedrijven (~ 7.3), de faillissementsaanvraag
door de Ontvanger (~ 7.4) en uitstel van betaling (~ 7.5).
Vervolgens komen de afzonderlijke doorstartconstructies aan bod.
Met betrekking tot een akkoord is er specifiek invorderingsbeleid van tcepassing. In de
Invorderingswet 1990 cum annexis is een uitgebreide regeling te vinden die van toepassing is
op het akkoord. Deze regeling komt in ~ 7.6 aan bod.
Wat betreft de aandelentransactie is er eigenlijk geen specifiek invorderingsbeleid van
toepassing. Wel kan het zijn dat de verkoper van de aandelen aansprakelijk wordt gesteld
voor de vennootschapsbelasting op grond van artikel 40 Inv. Het gaat dan om de handel in
herinvesteringsreservelichamen, maar dit vormt hier geen voorwerp van onderzcek. Om deze
reden wordt dit buiten beschouwing gelaten. Wel wordt ingegaan op de mogelijkheid uitstel
van betaling te krijgen voor inkomstenbelasting ter zake van aanmerkelijk belang, indien
aandelen worden verkocht in de familiesfeer. Dit is geregeld in artikel 25, negende lid, Inv. en
wordt besproken in ~ 7.7.
Ook wat betreft de activatransactie is er geen specifiek invorderingsbeleid van toepassing. De
Ontvanger is wel alert op deze vorm van doorstart, omdat de activatransactie in de praktijk
vaak samen gaat met constructies om tcepassing van het bodem(voor)recht te voorkomen. Dit
komt in ~ 7.8 aan bod. In ~ 7.9 wordt dit hoofdstuk afgerond met enkele conclusies.

7.2

Algemene betekenis Invorderingswet 1990 en Leidraad Invordering 1990

Invorderingswet 1990
De belastingschuld is een verbintenis om geld te geven en ontstaat uit de wet.g Deze materiële
belastingschuld kan worden omgezet in een fonnele belastingschuld. Bij een aanslagbelasting
(bijvoorbeeld vennootschapsbelasting) gebeurt dat op het moment waarop de inspecteur de
belastingaanslag oplegt. Bij een aangiftebelasting (bijvoorbeeld omzetbelasting) is dit op het
moment van de aangifte door de belastingplichtige. De inspecteur is belast met de heffmg
(bijvoorbeeld door het opleggen van belastingaanslagen), terwijl de Ontvanger met de
invordering van belastingschulden belast is. De wettelijke basis voor invordering van
belastingschulden is te vinden in de Invorderingswet 1990. Deze wet geldt voor alle
rijksbelastingen (artikel 1, eerste lid, Inv.) en door de schakelbepaling van artikel 60 Wfsv
ook voor alle volks- en werknemersverzekeringen. De Invorderingswet 1990 gaat uit van een
open systeem (artikel 3, tweede lid, Inv.). Dit betekent dat de Ontvanger dezelfde

' Zie artikel 1 van het Besluit.
a HR 11 oktober 1985, NJ 1986, 68, HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745, V-N 1998134.29, alsmede HR 28 november
2003, V-N 2003163.17.
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bevcegdheden heeft als iedere schuldeiser.9 De Ontvanger kan bijvoorbeeld een faillissement
aanvragen (zie nader ~ 7.4). Daarnaast beschikt de Ontvanger over bijzondere bevoegdheden
voortvlceiende uit de Invorderingswet 1990. Deze stellen de Ontvanger in staat sneller en
eenvoudiger te handelen, dan de gewone schuldeiser.
Nadat een inspecteur een aanslag heeft opgelegd, wordt deze aan de belastingplichtige
verzonden. Op die belastingaanslag is een betalingstermijn vermeld. De betalingstermijn
varieert athankelijk van de soort belastingaanslag (artikel 9 Inv.). In een aantal in artikel 10
Inv. genoemde situaties is de belastingaanslag terstond en tot het volle bedrag invorderbaar.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij faillissement (artikel 10, eerste lid, onderdeel a, Inv.).lo
Indien de belastingaanslag niet of niet tijdig wordt betaald, kan de Ontvanger een aantal
maatregelen treffen. Dit kan variëren van een aanmaning (artikel 11 Inv.) tot executoriale
verkoop en in een enkel geval zelfs tot lijfsdwang (artikel 20 Inv.). Indien betaling door de
belastingschuldige na aanmaning uitblijft, kan de Ontvanger een dwangbevel uitvaardigen
(artikel 12 Inv.). Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer kan worden gelegd (artikel 14, eerste
lid, Inv.). De Ontvanger kan zich derhalve buiten de rechter om een executoriale titel
verschaffen. In de gevallen genoemd in artikel 10 Inv. kan de invorderingsprocedure worden
versneld, doordat de Ontvanger een dwangbevel kan uitvaardigen zonder voorafgaande
aanmaning. Daarnaast kan het dwangbevel meteen na de betekening uitgevcerd worden.
Indien ook na betekening van het dwangbevel betaling uitblijft, zal de Ontvanger zich gaan
verhalen op goederen van de belastingschuldige. De Ontvanger kan hiertoe beslag leggen op
goederen van de belastingschuldige en kan in sommige gevallen zelfs beslag leggen op zaken
van derden welke zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden. Hierbij speelt de
hoge preferentie van de Ontvanger eenbelangrijke rol. Dit komt nader in ~ 7.8 aan bod.
In artikel 19 Inv. wordt de Ontvanger daarnaast de bevoegdheid tot vereenvoudigd
derdenbeslag geboden. Daardoor kan de Ontvanger belastingaanslagen verhalen op het geld
dat een derde aan de belastingschuldige schuldig is of voor hem onder zich heeft. Het gaat
dan in het bijzonder om werkgevers, uitkeringenverstrekkers en curatoren in een
faillissement. Vereenvoudigd derdenbeslag is minder omslachtig dan een derdenbeslag op
basis van het Wetbcek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vereenvoudigd derdenbeslag gaat
namelijk buiten de rechter om. Aan de derde wordt een vordering opgelegd en deze is
verplicht tot betal'mg aan de Ontvanger over te gaan van het geld dat de derde aan de
belastingschuldige verschuldigd is of voor hem onder zich heeft.
LeidraadInvordering 1990
In de praktijk speelt naast de Invorderingswet 1990 de Leidraad Invordering 1990 een
belangrijke rol. Dit is een gedetailleerde leidraad voor de ambtenaren van de Belastingdienst
bij de invordering van rijksbelastingen en van andere gelden waarvan de inning aan de
Belastingdienst is opgedragen. In de Leidraad Invordering 1990 vindt de Ontvanger een groot
aantal instructies voor de uitcefening van zijn bevoegdheden. De Leidraad Invordering 1990
wordt de laatste jaren standaard tweemaal per jaar gewijzigd, namelijk per 1 januari en per 1
juli.

9 Zie nader over het open systeem Vakstudie Invorderingswet, rubriek `Open systeem', alsmede J.J. Vetter, P.J.
Wattel 8z M.H.M. van Oers, lnvordering van belastingen, Deventer: Kluwer 2005, hoofdstuk 11.
lo Dit wil niet zeggen dat feitelijk direct invordering plaatsvindt. Zie daarvoor hoofdstuk XI (Wettelijke
schuldsaneringsregeling en faillissement) Leidraad Invordering 1990.
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In HR 13 januari 1989, BNB 1989I129, NJ 1990, 211, werd bepaald dat de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur met zich brengen dat de directeur niet mag afwijken ten
nadele van de belanghebbende van de in de Leidraad Invordering 1990 neergelegde regels,
zoals deze naar het oordeel van de rechter dienen te worden verstaan. Afwijking is in beginsel
onrechtrnatig jegens die belanghebbende. In deze casus stond het handelen van de directeur
ter discussie. Het ging om een administratief beroep bij de directeur ~ 1 ex artikel 16
Invorderingswet 1845 (thans artikel 22, eerste lid, Inv.) naar aanleiding van door de
Ontvanger toegepast bodemrecht.12 Het gebod van de Hoge Raad aan de directeur zal ook
gelden voor de Ontvanger. De Leidraad Invordering 1990 bevat geen algemeen verbindende
voorschriften, maar zij vormt wel "recht" in de zin van artikel 79 (voorheen: 99) Wet op de
Rechterlijke Organisatie, welke gaat over de cassatiegronden.13 Daardoor kan men bij de
Hoge Raad klagen over schending of verkeerde toepassing van een beleidsregel van de
Leidraad Invordering 1990. De Hoge Raad kan hierdoor tevens zorgen voor rechtseenheid
waarmee voorkomen wordt dat de beleidsregels door de verschillende lagere rechters anders
worden uitgelegd. De rechter is overigens niet verplicht de Leidraad Invordering 1990
ambtshalve toe te passen, Inewel hij daartce wel bevoegd is.14 Indien een belastingplichtige
echter een verweer voert gebaseerd op de Leidraad Invordering 1990, dan zal de rechter de
zaak daaraan toch moeten toetsen. De jurisprudentie komt er dus op neer, dat artikel 4:84
Algemene wet bestuursrecht (Awb) (gebod aan bestuursorgaan om in beginsel
overeenkomstig de beleidsregel te handelen) materieel geldt, hoewel in artikel 1, tweede lid,
Inv. is bepaald dat (onder meer) hoofdstuk 4 Awb niet van tcepassing is.
Het belang van de beleidsregels uit de Leidraad Invordering 1990 is groot. Het is een
omvangrijk en gedetailleerd werk en omvat in de losbladige uitgave Vakstudie
Invorderingswet honderden bladzijden. 15 Een groot aantal kwesties wordt uitgebreid
behandeld en men kan zich zelfs afvragen of er niet te veel wordt behandeld. De Leidraad
Invordering 1990 bevat immers beleidsregels (pseudowetgeving) en heeft daarom geen
wettelijke status. De gelding van de Leidraad Invordering 1990 is mijns inziens (te) zeer
athankelijk gemaakt van de wil van het Ministerie van Financiën, die de Leidraad Invordering
1990 naar eigen inzicht kan wijzigingen of zelfs intrekken. 16 Het klopt dat voorzover de
Leidraad Invordering 1990 wetsinterpretererd is, de rechter het laatste woord over die
interpretatie in dezen heeft, maar dat neemt niet weg dat de Leidraad Invordering 1990 een
aantal kwesties omvat die aan het `vrije inzicht' van het Ministerie van Financiën zijn
overgelaten. Ik noem als voorbeelden de faillissementsaanvraag ~~ en reëel eigendom bij
bodemrecht. 18 Daaraan vceg ik toe dat mij de snelle veranderlijkheid van de Leidraad
Invordering 1990 niet goed lijkt in verband met de rechtszekerheid voor belastingplichtigen.
Een voorbeeld is de wijziging bij uitstel van betaling van zakelijke schulden. In december
2004 werd bekendgemaakk dat per 1 januari 2005 het beleid ter zake werd gewijzigd.i9 Ilc zie
~~ Zie artikel 7 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 voor de definitie van directeur. De voorzitters van de
managementteams van de organisatieonderdelen zijn gezamenlijk directeur.
12 Zie nader J.J. Vetter, P.J. Wattel 8z M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Deventer: Kluwer 2005,
blz. 248-250.
~3 In HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118, werd bepaald dat de Leidraad administratieve boeten 1984 recht in de zin
van artike199 (thans is dit 79) Wet RO is. In HR 8 november 1991, NJ 1992, 31, werd hetzelfde geoordeeld ten
aanzien van de Leidraad Invordering 1990.
14 HR 14 april 1999, BNB 1999I309, V-N 1999I20.10.
15 Zie ook Sdu Wettenverzameling Insolventierecht 2005.
16 In dezelfde zin J.J. Vetter, P.J. Wattel 8z M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Deventer: Kluwer
2005, blz. 8 en 9.
~~ Zie ~ 7.4.
~g Zie ~ 7.8.4.
19 Zie hierover
nader ~ 7.5.2.

270

dit als een belemmering. Het betmf een verzwaring voor belastingschuldigen en het komt mij
dan wenselijk voor dat belastingschuldigen eerder op de hoogte worden gesteld van
Leidraadwijzigingen zodat zij zich daarop kunnen instellen, maatschappelijke geledingen zich
daarover kunnen uitlaten, evenals de literatuur.

7.3
Invordering bij grote bedrijven
De Ontvanger heeft bij invordering bij grote bedrijven onder omstandigheden toestemming
van het Ministerie van Financiën nodig. Ingevolge paragraaf 1, negende lid, Leidraad
Invordering 1990 moet de Ontvanger toestemming hebben van het Ministerie indien de
Ontvanger het nodig acht in het kader van de invordering maatregelen te treffen, waardoor
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het voortbestaan wordt bedreigd van een bedrijf
of een geheel van bij elkaar behorende bedrijven of een zelfstandig uitgecefend beroep
waaraan in totaal meer dan vijftig werknemers zijn verbonden. Bij de grens van vijftig
werknemers wordt geen onderscheid gemaakt tussen fulltimers en parttimers. De vraag is
volgens mij of dit niet strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Men moet dan nagaan in welke omstandigheden de twee soorten bedrijven (bedrijven tot en
met vijftig werknemers en bedrijven met meer dan vijftig werknemers) anders behandeld
worden. In de Leidraad Invordering 1990 wordt expliciet ingegaan op de beslaglegging als
invorderingsmaatregel. Daaruit is een verschil in behandeling af te leiden. Er wordt gesteld
dat de enkele maatregel van beslaglegging nog geen bedreiging voor het voortbestaan
impliceert, maar er worden vijf situaties genoemd waarin wel sprake is van een dergelijke
bedreiging. De eerste situatie is wanneer met beslaglegging op korte termijn de verkoop van
(een deel) van de activa van het bedrijf wordt beoogd. De tweede situatie is dat door de
beslaglegging de werkvoorraad en~of de geldmiddelen geheel of nagenoeg geheel worden
vastgelegd. De derde situatie is dat derden niet onkundig blijven van de beslaglegging, zoals
overigens steeds het geval is bij derdenbeslag. De vierde situatie is dat de beslaglegging
andere schuldeisers zal bewegen tot het nemen van bijzondere stappen, waaronder mede het
opzeggen van bankkrediet wordt verstaan. De vijfde situatie is dat de Ontvanger aan een
schuldeiser zodanige inlichtingen omtrent openstaande belastingaanslagen verstrekt, dat deze
kunnen dienen als steunvorderingen bij het aanvragen van het faillissement door die
schuldeiser. In deze vijf situaties is vooraf toestemming van het Ministerie nodig en die
toestemming wordt in de praktijk ook daadwerkelijk gevraagd. Het is de vraag of dit
uiteindelijk wel leidt tot een verschillende behandeling, omdat formeel enkel het Ministerie
wordt ingeschakeld, wanneer een van de beschreven situaties aan de orde is. Mijns inziens
neemt dit niet weg dat van de consultatie van het Ministerie een zekere beschermende
werking voor de ondernemingen in kwestie uitgaat.
De vraag is dan of dit verschil in behandeling gerechtvaaníigd is. De beleidsregel lijkt me
ingegeven door redenen van werkgelegenheid, voorkoming van negatieve publiciteit voor de
fiscus door onhandige gedragingen van een lokale invorderaar, v~ens tot coárdinatie et cetera.
De Staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen ter zake van de aanscherping van
het uitstelbeleid20 gezegd dat de rechtvaardiging van deze beleidsregel mede is gelegen in het
maken van een zorgvuldige afweging met het oog op de werkgelegenheid.21 Feit is dat grotere
bedrijven op het gebied van invordering tot op zekere hoogte anders worden behandeld dan

20 Zie hierover nader ~ 7.5.2.
Z1 Brief Staatssecretazis van Financiën van 11 juli 2005, nr. DGB200513899, Y-N 2045I35.20 (antwoord op de
vragen 2 tlm 4).
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minder grote bedrijven. Het doet denken aan de an esten `grijze kentekens' uit 1998.22 In het
kort kwam het erop neer dat de heffingsregels ter zake van de Wet BPM voor houders van
omvangrijke wagenparken gunstiger waren. De Hoge Raad achtte dit in strijd met artikel 26
IVBPR en artikel 14 EVRM juncto artikel 1 Protocol 1. De vraag is nu of er een objectieve en
redelijke rechtvaardiging is dat bij de invordering andere regels gelden voor grote bedrijven.
Ik kan die regels niet direct als onbetekenend voor niet-grote bedrijven kwalificeren. De
Ontvanger is de facto voorcichtiger bij grotere bedrijven en minder grote bedrijven zullen
deze behandeling ook deelachtig willen zijn. Daar komt nog bij dat juist het grote aantal
kleine ondernemingen voor de meeste werkgelegenheid in Nederland zorgt. Wanneer men als
Ministerie de werkgelegenheid expliciet vooropstelt voor een beleidsregel, dan begrijp ik niet
waarom men dan de lat legt bij vijftig werknemers. Blijkens de CBS-statistieken hadden
slechts 30~o van de ondernemingen die in 2004 failliet zijn gegaan en personeel in dienst
hadden (de helft van de ondernemingen die failliet zijn hebben helemaal geen werknemers)
vijftig of ineer werknemers in dienst.23 Daarom zij gezegd dat deze beleidsregel weinig
praktische waarde heeft. Zou men de lat leggen bij tien of ineer werknemers, dan gaat het al
om 25oro. De vraag is dan weer of het Ministerie met een sectie Invordering bestaande uit drie
medewerkers niet (verder) overbelast raakt. Kortom, ik ben niet ovettuigd van het nut en het
rechtsgehalte van de huidige beleidsregel. Hier is tevens sprake van een belemmering voor de
bedrijven met vijftig of minder werknemers.

7.4

Aanvraag faillissement door Ontvanger

7.4.1
Inleiding
De Ontvanger kan het faillissement van een belastingschuldige aanvragen, ook al staat het
nergens met zoveel woorden gencemd in de Invorderingswet 1990 of in de Faillissementswet.
Het vlceit voort uit het open systeem, zoals dat is neergelegd in artikel 3, tweede lid, Inv.: de
Ontvanger beschikt over dezelfde bevoegdheden als de gewone schuldeiser.
Dat de Ontvanger het faillissement kan aanvragen, is een belangrijk aandachtspunt voor een
insolventie-adviseur, omdat faillissement in tijden van reorganisatie onwenselijk kan zijn. Bij
een activatransactie kan dat anders liggen (zie ~ 2.6), maar ook dan geeft de insolvente
vennootschap er de voorkeur aan dat het tijdstip van faillietverklaring zo voorspelbaar
mogelijk is. Het tijdstip van aanvraag van faillissement door een Ontvanger is soms
onvoorspelbaar. Daar komt nog bij dat er enige tijd kan liggen tussen de aanvraag van het
faillissement en het uitspreken daarvan door de rechter.
In deze paragraaf wordt uiteengezet onder welke voorwaarden een Ontvanger het
faillissement mag aanvragen.
7.4.2
Artikel3, ~ 3, Leidraad Invordering 1990
In artikel 3, ~ 3, Ieidraad Invordering 1990 vindt men de aanwijzingen voor de Ontvanger
met betrekking tot een faillissementsaanvraag Noch in de Invorderingswet 1990 zelf, noch in
de Uitvoeringsregeling InvotYíeringswet 1990 of het Besluit daarvan vindt men (andere)
randvoorwaarden voor het aanvragen van faillissement door de Ontvanger. Vanzelfsprekend
is wel dat de Ontvanger, net als een gewone schuldeiser, gebonden is aan de voorwaarden die
ZZ HR 17 augustus
1998, BNB 1999~122~, V-N 1998~40.6 en BNB 1999I123' (dit arrest is niet in Vakstudie
Nieuws opgenomen).
23 Zie over deze CBS-statistieken A.P.K. Luttikhuis, `Faillissementsrecht in cijfers: maatschappelijke belangen
en misbruik van faillissement gerelativeerd', TvI2006~1, p. 12 (TvI200613, blz. 17).
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de Faillissementswet ter zake van een faillissementsaanvraag stelt. Hierbij is te denken aan de
voorwaarde dat de aanvrager een vordering moet hebben, er meerdere schuldeisers zijn
(pluraliteit van schuldeisers) en dat de schuldenaar in de toestand verkeert van opgehouden
hebben te betalen. Er is echter geen specifieke procedure in de Faillissementswet geregeld
voor de Ontvanger. Wel is het nodige te vinden in artikel 3, ~ 3, Leidraad Invordering 1990.
Hierna behandel ik een aantal aspecten van dit artikel.
Belangenafweging
Het eerste íd neemt als uitgangspunt dat de Ontvanger een terughoudende opstelling wat
betreft een faillissementsaanvraagmoet innemen. De Ontvanger dient alle betrokken belangen
zorgvuldig tegen elkaar afte wegen. Bij ondernemingen wordt daarbij voornamelijk aandacht
besteed aan de mogelijke consequenties van het faillissement voor de voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten en de gevolgen van het faillissement voor de werkgelegenheid van de
betrokken werknemers. Hierin ziet men een duidelijke inperking van de bevoegdheden voor
de Ontvanger. Een `normale' schuldeiser hoeft de gencemde belangen niet af te wegen, zij het
dat ook deze schuldeiser de bevcegdheid om faillissement aan te vragen niet mag misbruiken
(artike13:13 juncto 3:15 BW).24 Feit is wel dat de Ontvanger meer belangen dient af te wegen
dan een `normale' schuldeisers alvorens de Ontvanger het faillissement aanvraagt. Hierbij zij
aangetekend dat de Ontvanger wel een redelijk belang als bedoeld in artikel 3:303 BW bij de
faillissementsaanvraag moet hebben en de faillissementsaanvraag geen misbruik van recht als
bedoeld in artikel 3:13 BW mag impliceien. Daarom wees Rechtbank 's-Gravenhage 3
augustus 2005, V-N 2006~22.17, de faillissementsaarnraag van de Ontvanger af. De
schuldenaar bood geen enkel verhaal en zij was nalatig met het nakomen van betaling van
belastingschulden en andere schulden. In wezen zegt de Rechtbank dat het faillissementsrecht
niet is bedoeld om `hopeloze posten te ruimen'.
Kwijtschelding~uitstel van betaling enfaillissementsaanvraag
In het vijfde lid is bepaald dat indien de belastingschuldige een verzcek tot kwijtschelding~s
doet voordat de faillissementsaanvraag in behandeling is genomen, de Ontvanger de
faillissementsaanvraag zal aanhouden, dan wel zal intrekken om het verLcek aan een nader
oordeel te onderwerpen. Hiervan wordt afgeweken als op voorhand duidelijk is dat het
verLcek louter is gedaan om de behandeling van de faillissementsaanvraag te traineren of als
het aanbod onvoldoende past binnen het door de fiscus gehanteerde kwijtscheldingsbeleid,
respectievelijk het in het kwijtscheldingsbeleid opgenomen saneringsbeleid, of gebaseerd is
op een onjuiste voorstelling van zaken. Een kwijtscheldingsverzoek moet worden gerelateerd
aan een akkoord, want zoals blijkt uit artikel 21 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
vindt kwijtschelding `an rijksbelastingen in de zakelijke sfeer alleen plaats in het kader van
een akkoord. In reële gevallen van doorstart van een onderneming door middel van een
akkoord zal men daarom niet worden gehinderd door de fiscus met een
faillissementsaanvraag. Ik merk op dat ook tijdens faillissement nog een akkoord tot stand kan
worden gebracht, maar gezien de negatieve uitstraling van een faillissement zal men een
faillissement willen vermijden. Dit laatste kan anders liggen, indien men het
personeelsbestand wil afslanker~ó of in het geval dat een dwangakkoord nodig is.

24

Zie bijvoorbeeld I-iR 10 mei 1974, NJ 1975, 267; liR 7 oktober 1983, NJ 1984, 74, en HR 10 november 2000,
NJ 2001, 249, alsmede het in ~ 2.2.1 besproken HR 12 augustus 2005, NJ 2006, 230, JOR 2005, 257.
ZS In de Leidraad Invordering 1990 wordt ook nog gesproken van een verzoek tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling en aanbieding van een buitengerechtelij k akkoord, maar deze hebben betrekking op de
wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, waaraan in dit onderzoek voorbij wordt gegaan.
Z6 Zie verder ~ 2.6.
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Het zesde lid gaat in op de samenloop tussen een verzcek tot uitstel van betaling en een
faillissementsaanvraag De Ontvanger wordt verwacht eenzelfde houding aan te nemen als bij
een verzoek tot kwijtschelding (zie vijfde lid). Bij een verzoek tot uitstel van betaling wordt
eveneens de faillissementsaanvraag aangehouden dan wei ngetrokken, tenzij op voorhand
duidelijk is dat het verzoek louter is gedaan om de behandeling van de faillissementsaanvraag
te traineren of als het verzoek onvoldcende past binnen het door de fiscus gehanteerde
uitstelbeleid zoals verwoord in artikel 25 ~an de Leidraad, of gebaseerd is op een onjuiste
voorstelling van zaken. In deze gevallen wijst de Ontvanger het verzoek bij beschikking
gemotiveerd af zonder de faillissementsaanvraag in te trekken of aan te houden. Ik merk wel
op dat een doorstart van een ondememing waarop dit onderzcek ziet, niet enkel gerealiseerd
kan worden via de weg van uitstel van betaling. Het uitstel van betaling doet de totale
belastingschuld immers niet verminderen. Wel kan men het middel van uitstel van betaling
inzetten om tijd te krijgen om onderzoek naar de meest geschikte doorstartconstructie te
plegen. Zie hierover nader ~ 7.5.
Uit Hof Leeuwarden 22 april 2005, V-N 2005~27.20, blijkt overigens dat het middel van
verzet als bedoeld in artikel 17 Inv. niet kan worden ingezet om een faillissementsaanvraag af
te wenden. Het verLet schorst de tenuitvoerlegging van een dwangbeve~ maar de
faillissementsaanvraag is volgens het Hof geen tenuitvcerlegging van een dwangbevel.
Toestemmingsvereiste
In het zevende lid is het toestemmingsvereiste opgenomen. De Ontvanger moet de
schriftelijke tcestemming van het Ministerie van Financiën krijgen vooraleer een
faillissementsaanvraag kan worden ingediend. Tot 1 juli 2004 was in het achtste lid een
mededelingsvereiste opgenomen, wat inhield dat de Ontvanger de belastingschuldige
meedeelde dat de Ontvanger toestemming voor de faillissementsaanvraag had gekregen van
het Ministerie. Bovendien was in dit achtste lid te vinden dat vóórdat de departementale
tcestemming was verkregen niet werd gedreigd met faillissement. Bij de Leidraadwijziging
van 24 juni 2004 is het achtste lid per 1 juli 2004 geschrapt?~ De twee vereisten hebben
geleid tot HR 27 juni 1997, NJ 1998, 82, waaruit blijkt dat het tcestemmingsvereiste28 en het
mededelingsvereiste niet worden beschouwd als (constitutieve) voorwaarden voor de
mogelijkheid voor de Ontvanger om het faillissement aan te vragen. Het
tcestemmingsvereiste is volgens de Hoge Raad bedoeld als een inteme maatregel die een
uniforme toepassing van de faillissementsaanvraag als invorderingsinstn.unent moet
waarborgen en het mededelingsvereiste sluit daarop aan. Deze uitspraak is niet onomstreden.
Wattel meent in zijn annotatie onder HR 27 juni 1997, NJ 1998, 82, dat de opmerking van de
Hoge Raad dat het machtigingsvereiste een interne maatregel is op onjuistheid berust. De
mededeling
kan
volgens
Wattel ook
geschieden
door
betekening
van
het
faillissementsveracek. Volgens Tekstra is er wel wat af te dingen op de overweging van de
Hoge Raad dat de vereisten van een machtiging en mededeling niet constitutief zijn. Hij wijst
hierbij in de eerste plaats op de parlementaire geschiedenis van de Invorderingswet 1990. De
toezegging van regeringszijde dat een faillissementsaanvraag door de Ontvanger alleen met
machtiging kon plaatsvinden, is wezenlijk geweest voor het parlement om met de
Invorderingswet 1990 akkoord te gaan zonder te eisen dat daarin het machtigingsvereiste
werd opgenomen. In de tweede plaats wijst Tekstra op het verbod in de Leidraad Invordering
27 Besluit staatssecretaris van Financiën van 24 juni 2004, nr. CPP2004I1444M, Stcrt. 2004, 122, Y-N
2004~33.25.
ZS In de uitspraak wordt gesproken van machtigingsvereiste. Vóór het Besluit van 28 januari 1998, Stcrt. 1998,
22, tot wijziging van de Leidraad invordering 1990 werd gesproken van machtigingsvereiste. In verband met de
derde tranche Awb werd "machtiging" veranderd in "toestemming".
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1990 voor de Ontvanger om met een faillissement te dreigen zolang hij geen machtiging
heeft. Deze regel heeft exteme werking. Als dreigen al verboden is, is een daadwerkelijke
aanvraag zonder machtiging zeker verboden, aldus Tekstra. Overtreding van dit voorschrift
levert een onrechtmatige daad jegens de belastingschuldige op. A1 met al is Tekstra van
mening dat het machtigingsvereiste een formeelwettelijke status in de Invorderingswet 1990
dient te krijgen.29 Vetter, Wattel óc Van Oers vragen zich af of het arrest van de HR 27 juni
1997, NJ 1998, 82, v~el goed geïnteipreteeni wordt. In die zaak werd niet geklaagd over het
ontbreken van een machtiging van het Ministerie, maar over het ontbreken van een
mededeling aan de belastingschuldige van het afgeven van de machtiging.3o Ik vraag me bij
nader inzien af of deze kritiek echt zinvol is. De kritiek is van formele aard, maar het feit ligt
daar dat er nauwelijks gevallen zijn waarin toestemming door het Ministerie wordt geweigerd
Dat toestemming bijna altijd wordt verleend blijkt ook uit de aanbiedingsbrief bij de Evaluatie
Invorderingswet 1990 van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer de dato 13
januari 1998.31 De Staatssecretaris meent zelfs dat als de tendens zich voortzet het in de rede
ligt om binnen afzienbare tijd, waarbij moet worden gedacht aan enkele jaren, te bezien of het
toestemmingsvereiste in alle gevallen van toepassing moet blijven. Per 1 juli 2004 is het
mededelingsvereiste geschrapt en de vraag rijst of dit geen voorbode is van het schrappen van
het toestemmingsvereiste. Hoewel het toestemmingsvereiste nog steeds in de Leidraad
Invordering 1990 staat, heeft dit vereiste eigenlijk geen wezenlijke betekenis. Het Ministerie
van Financiën dat de toestemming moet geven, is geen onafllankelijke partij met betrekking
tot de Ontvanger. Het toestemmingsvereiste dient meer als intern beleid en kan mijns inziens
niet worden gezien als een vereiste dat belastingschuldigen beschermt.

7.5

Uitstel van betaling

7.5.1
Inleiding
In de insolventiepraktijk kan er behoefte zijn aan een periode waarin schuldeisers hun
verhaalsrechten (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen. Aangezien de Ontvanger vaak een grote
schuldeiser zal zijn, zal er een natuurlijke neiging bij de insolventie-adviseur bestaan om de
Ontvanger te bewegen niet tot feitelijke executie over te gaan. Er zou dan een adempauze
ontstaan waarin in relatieve rust32 de zaak ondetzocht kan worden. Wel is het zo dat
gedurende het uitstel van betaling wegens betalingsproblemen invorderingsrente, geregeld in
artikel 28 Inv., is verschuldigd.33 De invorderingsrente wordt per kwartaal vastgesteld en voor
het derde kwartaal van 2006 beloopt de invorderingsrente 4a~o op jaarbasis.3a
In deze paragraaf wordt bezien of het instnunent van uitstel van betaling bij de drie
doorstartconstructies kan worden ingezet. Uitstel van betaling is geregeld in artikel 25 Inv., de
artikelen ld tlm 6b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990,35 alsmede artikel 25 Leidraad
Invordering 1990. De Leidraad Invordering 1990 heeft een gelaagde structuur ("van algemeen
Z9 A.J. Tekstra, `Faillissementsaanvraag door de fiscus zonder machtiging: een wettelijke omissie', TvI 199716,
blz. 187.
3o
J.J. Vetter, P.J. Wattel 8c M.H.M. van Oers, Irrvordering van belastingen, Deventer: Kluwer 2005, blz. 200.
31 Brief staatssecretaris van Financién 13 januari 1998, nr. AFZ9713935, V-N 199817.20.
32 Er zullen altijd wel schuldeisers zijn die op betaling aandringen en eventueel tot executiemaatregelen
overgaan.
33 Niet
elke vorm van betalingsuitstel gaat gepaard met invorderingsrente. Zo is het uitstel van betaling voor de
aanmerkelijkbelangheffmg in de familiesfeer (zie ~ 7.7) renteloos.
3a
Zie Ministeriële regeling van 22 mei 2006, DB 2006I266M, V-N 2006131.4.
3s De artikelen 2 tlm Sa Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 (deze hadden betrekking op successie- en
schenkingsrechten) zijn vervallen bij Besluit van 19 december 1997, Stb. 1997, 740.
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naar bijzonder"). In ~ 1 vindt men de algemene uitgangspunten van het uitstelbeleid. In ~ 7
dm 12 wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten rondom betalingsuitstel in verband
met betalingsproblemen In ~ 14 gaat het specifiek om de betalingsregeling voor
ondernemers. Uit deze gedetailleerde regelgeving blijkt dat de Ontvanger onder een aantal
voorwaarden bereid is uitstel van betaling voor bepaalde belastingschulden te verlenen.
7.5.2
Het stellen van zekerheid
Per 1 januari 2005 geldt een restrictief uitstelbeleid voor ondememers. Voordien had de
Ontvanger de bevoegdheid om bij een betalingsregeling zekerheid van de belastingschuldige
te eisen. Sinds 2005 is de belangrijkste voorwaarde die de Ontvanger stelt voor het verlenen
van een betalingsregeling dat er zekerheid wordt gesteld. De hoogte van de zekerheid dient
gelijk te zijn aan de schuld waarvoor uitstel wordt vercocht. 36 De voorwaarde van
zekerheidsstelling betekent dat indien geen zekerheid gesteld wordt of kan worden, de
Ontvanger het faillissement aanvraagt of een beslag legt dat binnen vier maanden dient te
worden afgewikkeld. Het restrictieve uitstelbeleid heeft tot driemaal toe geleid tot het stellen
van Kamervragen.37 Het nieuwe, restrictieve uitstelbeleid zou namelijk in de praktijk veel
ondernemers `pijn' doen, zeker als bij betwiste schulden voor het volledige bedrag zekerheid
wordt geëist. De Kamervragen hebben echter niet geleid tot een beleidswijziging.
Men kan derhalve pas uitstel van betaling voor maxirriaal twaalf maanden krijgen, indien de
belastingschuldige zekerheid stelt. De eis van zekerheidsstelling is bij mijn weten inmiddels,
na aanvankelijk wat tegenstand van lokale Ontvange~s, door alle Ontvangers tot beleid
verheven. Het is gebleken dat het stellen van zekerheid een voor de fiscus zeer positief
resultaat tot gevolg heeft. In veniit de meeste gevallen wordt alsnog gewoon betaald door de
ondernemer die uitstel vroeg. Enerzijds zal dat te maken hebben met het feit dat de fiscus
inderdaad jarenlang als een probleemloze financier werd gebruikt. Anderzijds is het een oud
gegeven in de incassopraktijk dat de schuldeiser die het meest aandringt ook als eerste wordt
betaald. Wel moet men er bedachtzaam op zijn dat het stellen van zekerheid onder
omstandigheden paulianeus kan zijn. Voor een actio pauliana 38 mcet sprake zijn van een
onverplichte rechtshandeling, benadeling van schuldeisers en voorts van wetenschap van
benadeling. Hof 'SrHertogenbosch 25 oktober 2005, V-N 2005~52.25, bepaalde dat bezitloze
verpanding van activa aan de Ontvanger in ruil voor uitstel van betaling in de aanloop naar
een faillissement niet zonder meer paulianeus is. Het zal telkens van de feiten en
omstandigheden van het geval athangen of er paulianeus door de Ontvanger wordt gehandeld.
Overigens wordt de Ontvanger intern wel gestimuleecd pand- of hypotheekrechten van
belastingschuldigen te bedingen.39
Het zal duidelijk zijn dat uitstel van betaling niet als zelfstandig instrument ingezet kan
worden bij de doorstartconstructies waarop dit onderzcek ziet. Bij een akkoord is
kwijtschelding van belastingschulden nodig en biedt uitstel van betaling geen scelaas. Hierbij
wordt aangetekend dat de Ontvanger gedurende het verzcek tot kwijtschelding op grond van
artikel 9 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geen dwanginvorderingsmaatregelen
36

Artikel 25, ~ 14, lid 2, Leidraad Invordering 1990.
37 Zie Brief staatssecretaris van 9 februari 2005, nr. DGB2005~266U, V-N 2005~11.19, Brief staatssecretaris van
11 juli 2005, nr. DGB2005~3899, V-N 2005~35.20 en Brief staatssecretaris van 15 september 2005, nr.
DGB2005~5289, Y-N 2005149.19.
38 Zie de artikelen 3:45-48 BW, alsmede 42-49 Fw.
39
Zie G.S.E. Dorlo, `De ontvanger wil zekerheid!', BelastingBulletin november 1998, blz. 2á28, en G.S.E.
Dorlo, `Focus op pandrecht', BelastingBulletin januari 1999, blz. 7-10. Belastingbulietin is een intern blad voor
B e I ast i n gd ien stm e d ew erker s.
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neemt of voortzet.ao Formeel is dit niet te zien als uitstel van betaling ex artikel 25 Inv., maar
het materiële effect is hetzelfde voor de belastingschuldige, zij het dat bij een
kwijtscheldingsverLcek geen zekerheid behoeft te worden gesteld. Bij een aandelentransactie
verandert de positie van de belastingschuldige (de vennootschap) niet, maar de nieuwe
aandeelhouders zullen ofwel een kapitaalinjectie plegen en~of toe willen naar kwijtschelding.
In het geval van kwijtschelding zal dit gebeuren in het kader van een akkoord en ook dan zal
de Ontvanger hangende het verzcek tot kwijtschelding geen dwanginvorderingsmaatregelen
nemen of voortzetten. Bij een activatransactie worden de activa overgedragen, waarna de
vennootschap achterblijft, bijna altijd zonder voldcende activa om de fiscus (integraal) te
betalen. Ik zie niet in hoe bij een op handen zijnde activatransactie uitstel van betaling kan
worden verkregen. De Ontvanger zal hierop heel alert zijn en zonodig bodembeslag
toepassen, als hij weet krijgt van de voorgenomen activatransactie.

Wel kan het instrument van uitstel van betaling ingezet worden om een door de Ontvanger
aangevraagd faillissement tijdelijk af te wenden. Dit laatste is in ~ 7.4.2 aan de orde gekomen.
Dit houdt verband met artikel 25, ~ 1, vierde lid, Leidraad Invordering 1990. Gedurende de
behandeling van het verLOek tot uitstel van betaling handelt de Ontvanger namelijk in
overeenstemming met het beleid dat wordt gevoerd als ware het verzcek tcegewezen. Als er
aanwijzingen bestaan dat de belangen van de Staat kunnen worden geschaad, kan de
Ontvanger ondanks het verLcek tot uitstel van betaling wel invorderingsmaatre~len treffen.
In de praktijk blijkt het mogelijk te zijn om nog op andere wijze uitstel van
aangiftebelastingen, zoals omzet- en loonbelasting te realiseren. Vetter, WattelBc Van Oersa1
geven twee mogelijkheden. De eerste moge lijkheid is dat er om uitstel van aangifte (geregeld
in artikel 10, derde lid, AWR) wordt verzocht. Indien de inspecteur dit verzcek honoreert,
betekent dit dat tevens uitstel van betaling verkregen wordt, omdat bij de omzet- en
loonbelasting aangifte en betaling aan elkaar zijn gekoppeld. Per 1 januari 2006 is de aangifte
bij het UWV voor premies werknemersveraekeringen vervallen. Er is sprake van een
gecombineerde loonaangifte (voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen). Deze
loonaangifte wordt elektmnisch aangeleverd bij de Belastingdienst. Uitstel voor de aangifte
loonbelasting betekent de facto ook uitstel van betaling voor de premies
werknemersverzekeringen. De tweede mogelijkheid is gebruilanaking van artikel 30
Uitvceringsregeling AWR dat het uitstel van betaling van loon- of omzetbelasting mogelijk
maakt, indien en voorzover een teruggave van omzetbelasting te verwachten is over een reeds
verstreken of gelijktijdig geëindigd tijdvak. 42 Evenwel verwacht ik dat deze twee
mogelijkheden niet toepasbaar zijn in de gevallen waarop dit onderzcek ziet. Indien er
financiële problemen zijn, dan zal de inspecteur niet erg geneigd zijn uitstel van aangifte te
verlenen. Het tweede geval ziet meer op een zeer tijdelijk liquiditeitsprobleem. In dit
onderccek gaat het eerder om structurele liquiditeitsproblemen.

7.6

Akkoord

7.6.1
Inleiding
Na bovenstaande algemene kwesties kom ik thans tot een afzonderlijke bespreking van de
drie onderzochte doorstartconstructies. Allereerst beschouw ik het akkoord. Het is dan
relevant te weten onder welke voorwaarden de Ontvanger bereid is tot een akkoord toe te
ao Zie ~ 7.6.2.
a~ J.J. Vetter, P.J. WattelBz M.H.M. van Oers, Irrvorderingvan belastingen, Deventer: Kluwer 2005, blz. 117.
a2
J.J. Vetter 8z P.J. Wattel, Hoofdzaken invordering, Deventer: FED 2000, blz. 112.
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treden ~ 7.6.2). De invorderingsregels blijken op dit punt te zijn toegespitst op het
percentageakkoord. De andere in hoofdstuk 2 genoemde varianten van het akkoord zijn voor
de Ontvanger niet in regels gevat. In ~ 7.6.4 behandel ik de vraag welke voorwaarden de
Ontvanger stelt bij de andere akkoordvormen die in dit ondercoek aan bod komen.
De fiscus is onder omstandigheden bereid rijksbelastingen43 in de zakelijke sfeer44 kwijt te
schelden. Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend, indien dit geschiedt in het kader van een
akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijldieid aanwezig is om een derde
aansprakelijk te stellen.45 De wetteli~7ce basis voor kwijtschelding is artikel 26 Inv., maar de
voorwaarden voor kwijtschelding zijn te vinden in de artikelen 7 tot 28a Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990, alsmede artikel 26 Leidraad Invordering 1990. Eerst ga ik in op wat
algemene aspecten rondom kwijtschelding (~ 7.6.2).
7.6.2

Algemene aspecten kwijtschelding

Geen kwijtschelding
In artikel 8 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een aantal gevallen opgesomd
waarbij geen kwijtschelding wordt verleend. Ik bespreek de mijns inziens voor een akkoord
drie relevante onderdelen.
In het eerste lid, onderdeel c, wordt aangegeven dat geen kwijtschelding wordt verleend,
indien de belastingschuldige in surseance of faillissement verkeert, tenzij er sprake is van een
surseanceakkoord of faillissementsakkoord als bedoeld in de artikelen 138 en 252 Fw.4ó Dit
betekent dat de fiscus ook tot een dwangakkoord in faillissement of surseance kan toetreden.
In het eerste lid, onderdeel e, wordt bepaald dat indien ook na de totstandkoming van een
akkoord geen reële vooruitzichten bestaan voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig
beroep van de belastingschuldige, geen kwijtsche lding wordt verleend. Deze eis komt mij
redelijk voor, maar van de Ontvanger wordt feitelijk gevraagd de levensvatbaarheid van de
onderneming in te schatten. Dit lijkt mij geen gemakkelijke opgave. Artikel 26, ~ 4, zestiende
lid, Leidraad Invordering 1990 schrijft voor dat de beoordeling door de Ontvanger plaatsvindt
aan de hand van een groot aantal relevante stukken zoals de jaarstukken, de
liquiditeitsprognose, het financieringsplan van de onderneming et cetera. Tot op zekere
hoogte zal dit een arbitraire aangelegenheid zijn. Ik kan echter geen beter altematief
aandragen. De belastingschuldige kan zich bij een meningsverschil met de Ontvanger wenden
tot de directeur (artikel 7, eerste lid, juncto 24 Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990) en
daarna tot de burgerlijke rechter. Dit is een administratief bercep, maar mijns inziens kan de
belastingplichtige niet rechtstreeks naar de burgerlijke rechter. Het gaat hier om een wettelijke
beroepsgang, geregeld in artikel 24 Uitvceringsrege ling Invorderingswet 1990 en HR 19 juni
a3

Opgemerkt zij dat voor gemeentelijke belastingen ook kwijtschelding kan worden verleend. Zoals blijkt uit
artikel 255, tweede lid, Gemeentewet zijn dan de krachtens artikel 26 hv. bij Ministeriéle regeling gestelde
regels van toepassing. De raad kan wel bepalen dat van deze regels kan worden afgeweken (artikel 255, derde
lid, Gemeentewet).
aa
In dit onderzoek blijft de kwijtschelding van rijksbelastingen in de privésfeer (artikel 10-19a
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) buiten beschouwing. Ook blijft artikel 22a buiten behandeling,
omdat het daar gaat om de wettelijke schuldsaneringsregeling voor ondernemers-natuurlijke personen. Overigens
kan kwijtschelding van persoonlijke belastingen (volgens artikel 26, ~ 4, derde lid, Leidraad Invordering 1990
belastingen geheven naar de winst), zoals vennootschapsbelasting, ook in de zakelijke sfeer plaatsvinden.
as
Artikel 21 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
ab
De verwijzing naar deze twee artikelen vind ik niet helemaal juist, want daarin staat respectievelijk dat de
failliet of de sursiet een akkoord kan aanbieden. Het bevat in elk geval geen definitie van een akkoord.
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1998, NJ 1998, 689, moet naar mijn oordeel zo gelezen worden dat de burgerlijke rechter zich
gebonden acht aan de formele rechtskracht van de kwijtscheldingsbeschikking, indien
daartegen geen administratief beroep is ingesteld. Bij een buitenwettelijke bercepsgang,
bijvoorbeeld enkel gestoeld op de Leidraad Invordering 1990, kan wel rechtstreeks naar de
burgerlijke rechter worden gegaan.47
Zoals blijkt uit het eerste lid, onderdeel g, wordt ten slotte geen kwijtschelding verleend,
indien niet aan eventueel door de Ontvanger gestelde voorwaarden is voldaan. Deze eis is niet
onomstreden. De redactie van dit artikelonderdeel stond al in de eerste versie van de
uitvoeringsregeling 48 en werd toen niet afzonderlijk tcegelicht. Tot voor kort werd met
regelmaat in de praktijk als voorwaarde gesteld dat de belastingplichtige afstand doet van in
het verleden opgebouwde verliezen, die in het kader van verliescompensatie kunnen worden
verrekend met in de tcekomst te behalen winsten. Tekstra vindt een derge lijke voorwaarde
onjuist, nu de verliescompensatie een wettelijk recht van de belastingplichtige is.49 Vetter,
WattelBz Van Oers vragen zich eveneens af of de weigering van de fiscus om medewerking te
verlenen aan een sanering, als geen afstand wordt gedaan van bestaande
verliescompensatieruimte, wel strookt met artikel 22 Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990. Daarin is het inhoudelijke toetsingskader van een akkoord neergelegd en het is de
Ontvanger niet toegestaan om in aanvulling op die wettelijke voorwaarden `eigen
voorwaarden' te stellen, zoals die ter zake van de verliescompensatie.50 De Belastingdienst
meent dat de voorwaarde van het afstand doen van verliescompensatie contra legem is (want
verliescompensatie is een wettelijk recht) en daarom wordt thans deze voorwaarde niet meer
gesteld.

Op deze argumenten is naar mijn oordeel toch een en ander af te dingen. Wat betreft het
standpunt van Tekstra en de Belastingdienst merk ik op, dat de verliescompensatie inderdaad
een wettelijk recht is gestoeld op artikel 20, tweede lid, Wet Vpb 1969 c.q. artikel 3:150,
eerste lid, Wet IB 2001. Er valt echter niet in te zien waarom daarvan geen al5tand kan
worden gedaan. Bij een fiscaal compromis wordt ook vaak de voorwaarde gesteld afstand te
doen van bezwaar en beroep,51 welke belangrijke wettelijke rechten zijn. Daar komt nog bij
dat de verliescompensatie in zijn algemeenheid een waarde heeft van 10-150~o van het
nominale bedrag. 52 Het `echte' actief ten tijde van het akkoord is de facto hoger dan het onder
de schuldeisers te verdelen aanwezige actief, doordat de vordering ter zake van de
compensabele verliezen er niet bij wordt betrokken. Stel dat het te verdelen actief 200
beloopt, terwijl de compensabele verliezen 100 belopen. Indien men een waarde toekent van
10-150~o aan de compensabele verliezen, dan is het eigenli1ke actief 100 f 150~o van 100 - 115.
Men kan echter feitelijk maar 100 uitdelen, want tot die omvang zijn er liquide middelen
aanwezig. Dat doet niet af aan het feit dat het actief hoger ligt. Niet in te zien valt waarom de
Ontvanger geen aanspraak zou mogen maken op dit extra voordeel dat bij latere winsten
uiteindelijk min of ineer door de belastingplichtige gegenereerd zou worden (geen heffing tot
einde compensabel verlies). Gaat het om afzien van compensabele verliezen, dan gaat het
meer om het traject van heffing, dan van invordering. De bepaling van artikel 8, lid 1,

a~ Zie HR 22 december 2000, NJ 2001, 68. Dit arrest zag op een buitenwettelijke beroepsgang.
48 Ministeriële regeling van 30 mei 1990, Stcrt. 1990, 103, nr. WDB90I179, Directoraat-generaal voor Fiscale
Zaken, d'uectie wetgeving Directe Belastingen.
a9 A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 84.
so J.J. Vetter, P.J. Wattei 8c M.H.M. van Oers, Invorderrng van belastingen, Deventer: Kluwer 2005, blz. 205.
s~ Voor een nuancering hierop: Hof `s-Hertogenbosch 1 februari 2005, V-N 2005126.9.
sz Zie nader ~ 6.4.6.1.
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onderdeel g, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is echter zo ruim opgezet, dat de
voorwaarde ter zake van afstand doen van verliescompensatie daaronder is te brengen.
Van Huijgevoort heeft de vraag opgeworpen of de belastingschuldige niet het eenzijdige recht
zou moeten krijgen verliescompensatie in te leveren tegen kwijtschelding van
belastingschulden. Verliescompensatie heeft altijd betrekking op inkomster~ en
vennootschapsbelasting, maar het zou ook moeten kunnen worden ingezet om andere
belastingschulden dan inkomsten- en vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld omzetbelasting,
kwijt te laten schelden door de Ontvanger. De redenering is dat de verliescompensatie feitelijk
leidt tot een voorwaardelijke `ordering op de Ontvanger. De fiscus heeft immers de plicht
verliezen met latere winsten te verrekenen. Van Huijgevoort heeft wel een
`antimisbruikbepaling' nodig. Het recht kan niet te allen tijde geldend worden gemaakt
(ondernemingen met voldoende liquid'teiten moeten de belastingschulden gewoon betalen) en
bij een dreigende faillissementsaanvraag (waarde van de verliezen zijn dan op nihil te stellen)
moet de belastingschuldige ook het recht worden onthouden. Het zou alleen g~bruikt mogen
worden bij melding van de betalingsonmacht ex artikel 36 Inv. 53 Het systeem spreekt mij niet
aan, omdat de waarde van de compensabele verliezen altijd arbitrair is en dan is het de vraag
in hoeven e de kwijtschelding van de belastingschuld een juiste vertaling is van de waarde van
de compensabele verliezen.
In een bepaalde situatie kan de waarde van de compensabele verliezen hoger liggen dan de
grootte van de belastingschulden waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd. Dan rijst de vraag
of de voorwaarde van afstand doen van compensabele verliezen niet disproportioneel zou zijn,
omdat de belastingschuldige op deze wijze een groter offer brengt dan de Ontvanger. Deze
vraag zal slechts van academische waarde zijn, omdat in zo'n situatie er kennelijk op termijn
goede perspectieven zijn (anders hebben de compensabele verliezen feitelijk geen waarde),
waardoor ofwel uitstel van betaling van de Ontvanger kan worden verkregen, ofwel nieuw
krediet kan worden aangetrokken. De kredietverschaffer zal dan vaak als voorwaarde stellen
dat de Ontvanger tot een akkoord toetreedt.
In wetsvoorstel 30 322 (Versterking fiscale rechtshandhaving) wordt artikel 64 AWR
aangepast. Het gaat erom met het gewijzigde artikel 64 AWR een wettelijlce grondslag te
geven aan werkwijzen van de Belastingdienst die naar de letter van de wet contra legem zijn,
maar waar~an in de uitvoeringspraktijk behcefte bestaat in het kader van een praktische en
vooral doelmatige vaststelling van een belastingschuld of oplegging van een bestuurlijke
boete. De inspecteur mag onder voorwaarden afwijken van de wettelijke regeling. In dit kader
heeft de Staatssecretaris als voorbeeld gegeven een akkoord waarbij de Ontvanger betrokken
is en waarbij door de Ontvanger de verrekenbare verliezen uit het verleden op nihil worden
gesteld.54 Deze werkwijze is contra legem, want dit strijdt met de verrekening van verliezen
(artike120-21a Wet Vpb 1969). Mijns inziens maakt artikel 64 AWR niet dat het stellen van
de voorwaarde om de verliezen op nihil te stellen geoorloofd wordt. Laatstgenoemd artikel
geeft de Ontvanger geen bevoegdheid daartoe. Men zou dan een doelmatigheidsbepaling in de
Invorderingswet 1990 moeten opnemen.ss

s3

B.F.A. van Huijgevoort, `De kwijtschelding van belastingschulden tegen
verliescompensatie', WFR 1996~6205, blz. 969-975.
sa Kamerstukken
112005-2006, 30 322, nr. 3, blz. 17.
ss
In dezelfde zin de VVD-fractie ( zie Kamerstukken I1 2005-2006, 30 322, nr. 8, blz. 2).
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Houding gedurende het verzoek om kwijtschelding

Ingevolge artikel 9 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 mag de Ontvanger geen
dwanginvorderingsmaatregelen nemen of voortzetten ten aanzien van de belastingaanslag(en)
waarvan kwijtschelding is verLOCht. Wanneer aannemelijk is dat gegronde vrees bestaat dat
opschorting van de invordering ertoe zal leiden dat goederen - waarop de belastingschuld
waarvan kwijtschelding is veraocht, kan worden verhaald - zullen worden verduisterd, dan
kan hij ondanks het verccek om kwijtschelding conservatoire en zo nodig executoriale
maatregelen nemen. Vooraover deze maatregelen een onherroepelijk karakter dragen, is
toestemming nodig van de directeur. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een
executoriale verkoop van roerende zaken.
In Rechtbank Assen 9 mei 2006, V-N 2006I35.27, werd bepaald dat een
faillissementsaanvraag geen dwanginvordering in de zin van hoofdstuk III Inv. is. Artikel 9
Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990, noch haar pendant in artikel 26, ~ 1, elfde lid,
Leidraad Invordering 1990 kan de belastingschuldige dan soelaas bieden. De
belastingschuldige kan bij een faillissementsaanvraag wel een beroep doen op artikel 3, ~ 3,
vijfde lid, Leidraad Invordering 1990 (kwijtscheldingsvercoek en faillissementsaanvraag). Bij
een reëel saneringsvetzoek zal de faillissementsaanvraag worden aangehouden of
ingetrokken. s6
Algemene eis voor kwijtschelding

Ingevolge artikel 21 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt kwijtschelding
uitsluitend verleend, indien dit geschiedt in het kader van een akkoord met alle schuldeisers
en er geen redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen. Voor de
gcede orde zij vermeld dat deze eis ziet op kwijtschelding van rijksbelastingen in de zakelijke
sfeer.57
In artikel 26, ~ 4, vierde lid, Leidraad Invordering 1990 wordt gesteld dat er drie
21
uitgangspunten
van het
kwijtscheldingsbeleid
zijn
neergelegd
in artikel
het
niet
eenzijdig
verlenen
van
Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990. Het gaat dan om
kwijtschelding de bereidheid van de Ontvanger onder voorwaarden deel te nemen aan een
akkoord en het uitsluitend deelnemen aan een akkoord als geen derde aansprakelijk kan
worden gesteld. Deze uitgangspunten worden nader tcegelicht in de Leidraad Invordering
1990, maar volgens mij geschiedt deze toelichting niet altijd correct.
Eerste uitgangspunt
Het eerste uitgangspunt is dat de fiscus niet eenzijdig kwijtschelding van belastingaanslagen
verleent. Ik ga ervan uit dat hiermee bedoeld wordt, dat de fiscus niet de enige kan zijn die
kwijtschelding verleent, maar dat dit in samenwerking met de andere schuldeisers moet
geschieden. In artikel 21 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt vermeld dat het
moet g3an om alle schuldeisers, maar enige nuancering is hier geboden. Hiervoor verwijs ik
naar artikel 26, ~ 4, twintigste lid, Leidraad Invordering 1990, waarin vier categorieën
schuldeisers worden genoemd die niet hoeven toe te treden tot een akkoord zonder dat dit een
beletsel vormt voor toetreding van de Ontvanger tot een akkoord. Dit vormt een uitzondering
op de hoofdregel, want zoals blijkt uit artikel 21 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
mceten alle schuldeisers tot een akkoord toetreden. Het gaat bij de uitzonderingscategorieën
om schuldeisers die een zodanige positie innemen dat zij niet noodzakelijkerwijs tot een
sb Zie nader ~ 7.4.2.
s~ In andere situaties (bijvoorbeeld kwijtschelding in de privésfeer, artikel 10-19a Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990) gelden andere eisen voor kwijtschelding.
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akkoord behoeven toe te treden om (een deel van) de vordering die zij hebben, te kunnen
innen.

De eerste categorie van uitgezonderde schuldeisers wordt gevormd door de pandhouder. Het
recht van voorrang van de pandhouder op het in pand gegeven gced gaat boven het voonrecht
van de fiscus, tenzij het gaat om een bodemzaak. In de praktijk neemt een pandhouder door
zijn hoge preferentie niet deel aan een akkoord. Desondanks kan de Ontvanger dan toch
tcetreden tot een akkoord. De Leidraad Invordering maakt terecht een voorbehoud bij een
bodemzaak, want daarop heeft de Ontvanger sterkere rechten.
De tweede categorie van schuldeisers wordt gevormd door leveranciers die de eigendom van
de geleverde zaak hebben voorbehouden. Bij het bepalen van de grootte van de vordering van
deze schuldeiser moet rekening worden gehouden met dit eigendomsvoorbeho ud. Dit geldt
niet als het geleverde product een bodemzaak in de zin van artikel 22, derde lid, Inv. is,
waarop beslag door de Ontvanger is gelegd. In dat geval mcet integrale voldoening van de
waarde van de bodemzaak worden geëist en voor het restant van de fiscale vordering (ten
minste) het dubbele percentage worden geëist.
De derde categorie wordt gevonmd door cessionarissen. Als sprake is van rechtsgeldig
gecedeerde door de Ontvanger uit te betalen bedragen en de Ontvanger heeft eveneens met de
cessie ingestemd (artikel 24, vijfde lid, Inv.), wordt bij een akkoord de vordering van de
crediteur~cessionaris in aanmerking genomen met inachtneming van de te verwachten uit te
betalen bedragen. De hoogte van de vordering van de Ontvanger wordt bepaald zonder
rekening te houden met de te vervvachten - maar rechtsgeldig geceáeerde - uit te betalen
bedragen.
De vierde categorie betreft 'dwangcrediteuren'. Tot deze schuldeisers kunnen leveranciers
behoren zonder welke de te saneren onderneming niet verder kan werken en deze op grond
daarvan niet bereid zijn aan een akkoord hun medewerking te verlenen. Enigszins daarmee
vergelijkbaar is de adviseurlboekhouder die de voor de beoordeling van het aanbod benodigde
stukken moet produceren. Bij de beoordeling van het akkoord kan rekening worden gehouden
met de volledige betaling van de vordering van de adviseurlboekhouder.
De betreffende regeling zorgt voor een praktische oplossing. Opvallend vind ik wel dat de
Ontvanger de positie van dwangcrediteuren respecteert om de sanering van een onderneming
mogelijk te maken, terwijl de Ontvanger een hogere preferentie heeft. Wel is het zo dat de
handelwijze van de Ontvanger functioneel kan zijn, omdat hij anders wellicht niets ontvangt.
Tweede uitgangspunt

Het tweede uitgangspunt van het kwijtscheldingsbeleid is volgens de Leidraad Invordering
1990 dat de fiscus onder nader te stellen voorwaarden bereid is deel te nemen aan een
akkoord dat in het kader van een financiële reorganisatie van de onderneming aan alle
schuldeisers wordt aangeboden, waarbij een gedeeltelijke betaling wordt aangeboden tegen
algehele kwijting De verwoording van dit tweede standpunt kan ik echter niet terugvinden in
artikel 21 Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990. In dit artikel wordt aangegeven dat
kwijtschelding van belastingschulden uitsluitend wordt verleend indien dit geschiedt in l~t
kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid aanwezig is om
een derde aansprakelijk te stellen. Het moet gaan om kwijtschelding waardoor artikel 6:160
BW (afstand vorderingsrecht en afstand om niet) toepassing vindt.sg Men kan mogelijk stellen
dat in de Leidraad Invordering 1990 met kwijting wordt gedoeld op andere schuldeisers dan
58 Tekstra geeft aan dat de Ontvanger als voorwaarde zou kunnen stellen dat een natuurlijke verbintenis resteert,
maar erg voor de hand liggend is dat volgens hem niet. Zie A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies,
Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 78.
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de fiscus (zodat alleen door de fiscus kwijtschelding wordt verleend).59 In elk geval is de
Leidraad Invordering 1990 op dit punt niet duidelijk. Voorts is er in artikel 21
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niets te vinden over een reorganisatie en eveneens
is daar geen beperking tot een percentageakkoord te vinden. Mijns inziens leiden deze
toevcegingen of interpretaties in de Leidraad Invordering 1990 niet tot beperkingen voor de
belastingschuldige. Het is immers de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 die de
belastingschuldige rechten verschaft en die rechten kunnen niet teruggenomen worden door
de Leidraad Invordering 1990, omdat dit geen wettelijk voorschrift is.
Derde uitgangspunt
Het derde uitgangspunt van het kwijtscheldingsbeleid is dat uitsluitend aan een akkoord
deelgenomen wordt, als er geen mogelijkheid is (een) derde(n) aansprakelijk te stellen. Bij
een derde valt bijvoorbeeld te denken aan de bestuurder van de insolvente vennootschap die
kan worden aangesproken op grond van artikel 36 Inv. (bestuurdersaansprakelijkheid). Dit
komt mij logisch voor, omdat door kwijtschelding de belastingschuld teniet gaat, waardoor de
Ontvanger een derde niet meer (hoofdelijk) zou kunnen aanspreken en de belastingschuld niet
meer kan verrekenen met een eventuele belastingteruggave. De Ontvanger kan dan bezien
hoeveel er bij de derde kan worden uitgewonnen en voor het excedent kan de Ontvanger zich
tot de belastingschuldige in het kader van een akkoord wenden. Mocht het bedrag dat bij de
derde kan worden uitgewonnen onduidelijk zijn, dan kan de Ontvanger zolang uitstel van
betaling aan de belastingplichtige verlenen.

Behandelingstermijn saneringsverzoeken
Medewerkers van de Belastingdienst duiden verLOeken tot kwijtschelding aan als
saneringsverLceken. Vraag is wel of deze `spreektaal' ook in de Leidraad Invordering 1990
moet worden opgenomen. Het saneringsvercoek wordt niet in de Leidraad Invordering 1990
gedefmieerd. Het lijkt mij gced om gebruik van de term saneringsverzoek in de Leidraad
Invordering 1990 te vermijden of het begrip saneringsverLOek te definiëren.

Volgens artikel 26, ~ 1, dertiende lid, Leidraad Invordering 1990 moet de Ontvanger binnen
zes maanden na ontvangst van het saneringsverLOek hierop beslissen. Indien dat niet lukt, dan
dient de Ontvanger voor het einde van de zesde maand een kennisgeving aan de
belastingschuldige te veraenden, waarin hij een redelijke termijn noemt, waarbinnen op het
verccek zal zijn beslist.
De termijn van zes maanden komt lang voor, maar ik voeg hier gelijk aan tce dat het kan gaan
om ingewikkelde verzoeken. Het is ook een maximumtermijn en hangende het verLOek
worden er geen dwanginvorderingsmaatregelen getroffen (zie artikel 26, ~ 1, elfde lid,
Leidraad Invordering 1990). De Vakstudie Invorderingswet stelt dat bij een sanering soms
vereist is dat door de Ontvanger in ieder geval een vorm van toezegging wordt gegeven om
mee te werken aan een aan te bieden akkoord en welke voorwaarden de Ontvanger daarbij
dan stelt.ó0 Er wordt overigens niet aangegeven welke gevallen onder "soms" zouden mceten
vallen, maar het lijkt voor de hand te liggen dat het gaat om gevallen waarbij zich geen
afwijzingsgronden lijken voor te doen.
Voorwaarden voor medewerking aan akkoord
7.6.3
Met het stellen van voorwaarden voor deelname aan een akkoord beoogt de Ontvanger de
concurrentieverstorende werking, die inmers de kwijtschelding altijd teweeg brengt, zoveel
59 Zie voor het verschil tussen kwijting en kwijtschelding ~ 5.2.2.3.1.
bo Aantekening 56 bij artikel 26 Inv.
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mogelijk te beperken. Het is overigens niet ondenkbaar dat indien de fiscus een te royaal
invorderingsbeleid ten gunste van de belastingschuldige vcert, er sprake zou kunnen zijn ~an
verboden staatssteun (artikel 87, eerste lid, EU-verdrag). Het is echter onduidelijk waar de
grenzen van (het achterwe~e laten van) invordering liggen, omdat jurisprudentie op dit terrein
nauwelijks voorhanden is. t
In artikel 22 Uitvoeringsregeling Irnorderingswet 1990 is bepaald dat medewerking van de
Ontvanger aan een akkoord slechts geschiedt indien:
a.
het te ontvangen deel van de belastingschuld:
1. ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan concurrente
schuldeisers op hun vorderingen zal worden uitgekeerd;
2. een substantiële omvang heeft, zowel absoluut als in relatie tot de totale
belastingschuld;
3. van ten minste dezelfde omvang is, als kan worden verkregen door middel van
executiemaatregelen;
b.
de Ontvanger noch in uitkeringspercentage noch in tempo van betaling wordt
achtergesteld bij gelijkbevoorrechte schuldeisers;
c.
fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het
verzoek om kwijtschelding tijdig en volledig woníen nagekomen;
d.
bij voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep van de
belastingschuldige na de totstandkoming van het akkoord reële
vooruitzichten aanwezig zijn voor het voortbestaan van de onderneming.
Bij al deze voorwaardenvalt een kanttekening te plaatsen.
a.l.
dubbel percentage
Met de voorwaarde van "ten minste het dubbele percentage" wordt de preferente positie van
de Ontvanger ten opzichte van andere schuldeisers tot uitdrukking gebracht. De voorwaarde
blijkt in de praktijk vaak neer te komen op exact het dubbele percentage en dat sluit aan bij
situaties in de wettelijke schuldsanering, de zogeheten WSNP-situaties (zie artikel 349,
tweede lid, Fw.), waarin dit criterium een wettelijke grondslag heeft. Dat de fiscus een relatief
groter gedeelte van de belastingschuld wil ontvangen dan een concurrente schuldeiser lijkt mij
alleszins redelijk, te meer als men bedenkt dat de fiscus als preferente schuldeiser volgens het
systeem van de wet buiten WSNP-situaties eerst volledig voldaan zou moeten worden eer een
concurrente schuldeiser voor voldoening in aanmerking komt.
De fiscus zal in het bijzonder meer dan het dubbele percentage willen ontvangen wanneer in
het verleden onevenredige betalingen aan concurrente schuldeisers hebben plaatsgevonden.
Daarom wordt voordat een beoordeling van het aanbod plaatsvindt, nagegaan of in de periode
direct voorafgaand aan het tijdstip waarop het verzoek tot sanering wordt ontvangen wellicht
extra aflossingen aan bepaalde andere schuldeisers hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld om
een faillissementsaanvraag te voorkomen). Artikel 26, ~ 4, negende lid, Leidraad Invordering
1990 geeft aan dat in een dergelijk geval naast het percentage dat aan de Ontvanger wordt
aangeboden eveneens een percentage moet worden geëist van het aan de concurrente
schuldeisers extra afgeloste bedrag. De Ontvanger zal niet kunnen eisen dat die schuldeisers
een gedeelte moeten teruggeven. Daarom zal de belastingschuldige zelf een oplossing rroeten
vinden, bijvoorbeeld door de overblijvende schuldeisers minder te geven. Dit zal mijns
61 voor een
concreet geval zie HvJEG 14 september 2004, zaak G276I02, V-N 2004I52.18. Buiten invordering
is de problematiek vaker aan bod gekomen, zie bijvoorbeeld inzake DAF (Kamerstukken 11 1 996-1 997, 25 080,
nr. 2, blz. 47-50).
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inziens moeten worden geëist van de belastingschuldige, want de betreffende schuldeisers zijn
al betaald en ik zie niet in op welke grond zij het geld zouden mceten teruggeven. Zo zijn ze
niet onverschuldigd betaald (artike16:203 BW).
a.2.
substantiële omvang
Het aangeboden bedrag moet van substantiële omvang zijn, zowel absoluut als in relatie tot de
totale openstaande belastingschuld. Het is echter onduidelijk vrelk percentage moet worden
gekoppeld aan "relatief substantieel". Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat een percentage
wordt genoemd in plaats van een vage term. Ik zie dit toch als een belemmering. Daartegen
kan men inbrengen dat irder geval zijn specifieke eigenaardigheden heeft, welke zich niet
laten vangen in algemene regels. Ik geef er echter de voorkeur aan de rechtszekerheid voor de
belastingschuldige te verhogen door het noemen van een percentage.
a.3.
opbrengst ten minste gelijk aan die bij executie
De Ontvanger verleent geen medewerking aan het akkoord, indien het te ontvangen deel van
de belastingschuld niet ten minste van dezelfde omvang is als kan worden verkregen door
middel van executiemaatregelen (in artike126, ~ 4, elfde lid, Leidraad Invordering 1990 wordt
gesproken van voortgezette invordering). Deze voorwaarde houdt verband met de preferentie
van de Ontvanger. De Ontvanger is in bijna alle gevallen de hoogst bevoorrechte schuldeiser
en bij executie hoeft de Ontvanger in beginsel niet te delen met andere schuldeisets. Bij
voortgezette invordering kan men ook denken aan gelden die worden verkregen door derden
aansprakelijk te stellen. Zie Rechtbank Amsterdam 7 januari 1988, Y-N 1988, blz. 920, pt. 43
(waarin het ging om een bedrijfsvereniging), alsmede Rechtbank Zwolle 10 december 1997
en 18 november 1998, V-N 1998~58.29, voor twee concrete gevallen waarin de rechter geen
kwijtschelding toeliet omdat met het treffen van executiemaatregelen een grotere opbrengst te
verwachten was.
Men kan zich afvragen hoe deze voorwaarde in de praktijk kan worden toegepast, want men
zou verwachten dat in bijna alle gevallen de Ontvanger door het treffen van
executiemaatregelen hogere opbrengsten kan verkrijgen, dan wanneer hij die niet zou treffen.
Ik geef een cijfervoorbeeld. Stel dat de activa 100 zijn en de schulden 200 (concurrent) en 150
(Ontvanger) bedragen. Bij executie kan de Ontvanger 100 verkrijgen, want de andere
crediteuren zijn immers concurrent. Bij een akkoord zal de Ontvanger altijd minder
ontvangen, omdat dan een gedeelte van de activa van 100 naar de concurrente schuldeisers
moet. De huidige voorwaarde mcet mijns inziens betekenen dat tcetreding tot een akkoord
door de Ontvanger alleen aan de orde is als er geld van derden bijkomt. Dan pas kan er een
situatie ontstaan waarin bij executie minder kan worden verkregen dan bij een akkoord. In de
insolventiepraktijk is het beeld echter anders. De Ontvanger heeft zelden via executie
substantieel verhaal. Dat komt omdat de bank (neutraler: de financier) in vrijwel alle gevallen
zekerheidsrechten op nagenceg alle verhaalsmogelijkheden heeft. Behoudens bodemzaken
betekent dit dat er feitelijlc weinig tot niets voor de Ontvanger te executeren overblijft. Of
nauwkeuriger: na een rangregeling met de andere gerechtigden tot de executieopbrengst, blijft
er voor de Ontvanger dan weinig tot niets over.

b.
geen achterstelling bij gelijk bevoorrechte schuldeisers)
In geval van een akkoord mag de Ontvanger niet in uitkeringspercentage worden
achtergesteld bij gelijk bevoorrechte schuldeisers. Evenmin mag de Ontvanger in tempo van
betaling worden achtergesteld bij enige andere schuldeiser. De voorwaanie die de fiscus op
dit punt stelt strookt met de paritas creditorum (gelijkheid van schuldeisers).

285

c.
lopende verplichtingen nakomen
De fiscale verplichtingen die opkomen tijdens het verzcek om kwijtschelding dienen tijdig en
volledig te worden nagekomen. Hierbij gaat het om betaling van nieuwe belastingschulden,
maar ook om het doen van aangifte. Het kwijtscheldingsverzoek heeft betrekking op een
bepaalde (totale) belastingschuld op een moment uit het verleden. De omvang van deze
schuld verandert niet meer, los gezien van invorderingsrente et cetera.
d
na sanering reële overlevingskansen
Na de sanering moeten er reële perspectieven over het voortbestaan van de ondememing zijn.
Het is mij niet duidelijk waarom deze voorwaazde hier nogmaals wordt gesteld. In artikel 8,
eerste lid, onderdeel e, Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990 wordt namelijk dezelfde
voorwaarde gesteld.
Uitbreiding van voorwaarden in Leidraad Invordering 1990
In artikel 26, ~ 4, Leidraad Invordering 1990 vindt men drie extra voorwaazden.
Twee voorwaarden zijn te vinden in artikel 26, ~ 4, zevende lid. De eerste houdt in dat de
communautaire middelen 62 volledig worden voldaan. De tweede houdt in dat geen
medewerking wordt verleend aan een akkoord waarbij één of ineer schuldeisers het gedeelte
van hun vordering dat niet wordt voldaan niet kwijtschelden doch bijvoorbeeld overdragen
aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal. Deze tweede voorwaarde komt aan bod in ~
7.6.4. De derde voorwaarde is te vinden in artike126, ~ 4, veertiende lid, en houdt in dat als in
een belastingaanslag, waarvan kwijtschelding in het kader van een sanering wordt verzocht,
een desinvesteringsbijtelling is begrepen, voor dat deel van de belastingaanslag integrale
betaling wordt geëist. De investeringsaflrek is de belastingschuldige verleend onder de
voorwaarde dat het betreffende bedrijfsmiddel niet binnen een bepaalde termijn wordt
vervreemd. Wanneer hem voor de in de belastingaanslag begrepen desinvesteringsbijtelling
kwijtschelding zou worden verleend, houdt dat in dat de Belastingdienst in feite een subsidie
aan de belastingschuldige verstrekt. Men kan zich afvragen hoe hiermee in de
insolventiepraktijk moet worden omgegaan. De desinvesteringsbijtelling, besproken in ~
5.4.2, verhoogt de fiscale winst en relateert daarom met de vennootschapsbelasting. In
verliessituaties zal er niet snel sprake zijn van heffing van vennootschapsbelasting, tenzij er
sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Voorts kan men er niet aan
ontkomen om over te gaan tot ruwe schattingen van de belastingschuld als gevolg van de
desinvesteringsbijtelling. Te denken is aan een geval waarbij een akkoord op 1 mei bt stand
komt. Voordien heeft de vennootschap verlies gemaakt en het is dan de vraag of de
desinvesteringsbijtelling en de winst behaald na 1 mei tot een positief bedrag over het hele
jaar leidt. Hoewel niet kan worden gesproken van een belemmering, is het zeer de vraag hce
deze voorwaazde in de praktijk uitgevcerd mcet worden. Het feit is wel dat deze kwestie
nauwelijks voorkomt, omdat de verliezen vaak meer belopen dan de desinvesteringsbijtelling
en er dus geen belastingschuld aan de orde is.
7.6.4

Andere akkoorden dan percentageakkoorden

In het voorgaande is het percentageakkoord uitgebreid aan bod gekomen. Opvallend is dat
noch de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, noch de Leidraad Invordering 1990 regels
stellen ten aanzien van andere akkoordvormen. Wel is in artikel 26, ~ 4, zevende lid, Leidraad
Invordering 1990 te vinden dat geen medewerking wordt verleend aan een akkoord waarbij
één of ineer schuldeisers het gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan niet
62

Dit begrip wordt nergens in de Leidraad Invordering 1990 gedefinieerd. Wel gaat ~ 1, tweede lid, Leidraad
Invordering 1990 in op rechten bij invoer. Deze rechten worden kennelijk gezien als communautaire middelen.
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kwijtschelden doch bijvoorbeeld overdragen aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal.
Hier wordt mijns inziens gedoeld op respectievelijk de vijfde akkoordvorm
(ovemameconstructie) 63 en vierde akkoordvorm (omzetting in aandelen) 64 van mijn
onderzoek.

Tekstra vindt deze voorwaarde achterhaald en onredelijk, omdat de turboconstructie door het
nieuwe aanmerkelijkbelangregime tot het verleden behoort.65 Bij deze constructies ging het
erom dat een aanmerkelijkbelanghouder een onvolwaardige vordering onbelast kon laten
vollopen. Wessels houdt de voorwaarde voor weinig flexibel en achterhaald. Hij vindt dat
partijen zelf de inhoud van een akkoord zouden moeten kunnen vaststellen. Voorts meent hij
dat de praktijk de behcefte heeft aan akkoorden die verder gaan dan enkel een
betalingsregeling.óó De gehanteerde argumenten zijn niet overtuigend. Tekstra miskent dat de
constructie bij de huidige vennootschapsbelastingtarieven en een tendens tot verdere
verlaging daarvan, nog steeds een aantrekkelijk nettorendement oplevert. Wessels'
argumenten zijn praktisch van aard, maar miskennen het hoge voorrecht van de fiscus. Door
overdracht van de vorderingen kan het zo zijn dat de concurrente schuldeisers op termijn
uiteindelijk geheel betaald worden, terwijl de fiscus als hoogpreferente schuldeiser met een
gedeelte van de vordering genoegen zou mceten nemen. Door het feit dat de fiscus niet wil
deelnemen aan een dergelijk akkoord, is bijvoorbeeld een overnameconstructie alleen
interessant bij gevallen met relatief kleine schulden aan de fiscus.ó7
Over de converteerbare geldlening68 en omzetting in een achtergestelde leningó9 is helemaal
niets te vinden. Dit betekent formeeljuridisch niet dat de Ontvanger niet kan tcetreden tot een
dergelijk akkoord. Een Ontvanger zou kunnen toetreden, maar kan niet gebonden worden aan
de Leidraad Invordering 1990, omdat deze met betrekking tot deze akkoordvarianten geen
beleidsregels bevat. Toch acht ik het niet waarschijnlijk dat de Ontvanger toetreedt tot een
akkoord met een converteerbare geldlening of een achtergestelde lening. De preferente fiscus
moet geen obligaties willen die later kunnen worden omgezet in aandelen. Daarmee zou de
fiscus participeren in bedrijven. Daarnaast is in artikel 26, ~ 4, zevende lid, Leidraad
Invordering 1990 bepaald dat de Ontvanger geen medewerking verleent, indien vorderingen
worden omgezet in aandelen. Een achtergestelde lening is evenmin opportuun, omdat de
fiscus daarmee afstand van haar preferentie zou doen.
Men zou de Ontvanger nog kunnen vragen af te zien van voorrang. In artikel 21, ~ 1, elfde lid,
Leidraad Invordering 1990 is te vinden dat als aan de Ontvanger het vercoek wordt gedaan
om geheel of gedeeltelijk van het recht van voorrang af te zien om andere redenen dan ter
bereiking van een akkoord, dit verzoek dan ter verdere afwikkeling wordt overgedragen aan
het Ministerie. Hier is echter weinig soelaas voor de belastingschuldige van te verwachten. In
de eerste plaats is in artikel 26, ~ 4, zevende lid, Leidraad Invordering 1990 duidelijk
aangegeven dat medewerking wordt onthouden aan dergelijke akkoordvarianten. In de tweede
plaats schijnt artikel 21, ~ 1, elfde lid, Leidraad Invordering 1990 bedoeld te zijn voor
onbillijke situaties, zoals die waarin de werkgever strafrechtelijk is benadeeld door een
63 Zie ~ 2.2.2.5.
64 Zie ~ 2.2.2.4.
bs A.J. Tekstra, Fiscale aspecten van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 81. Zie ook ~
5.2.6.3.
66 B. Wessels, Het akkoord, Deventer: Kluwer 1999, par. 6047.
67 Zie R.J. van Galen, `Boekbespreking', Ondernemingsrecht 199917, blz. 200, en A.J. Tekstra, Fiscale aspecten
van insolventies, Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, blz. 81.
bs Zie ~ 2.2.2.3.
69 Zie ~ 2.2.2.2.
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werknemer (bijvoorbeeld door verduistering), het bedrag wil terughebben van de werknemer
en de vordering van de Ontvanger op de onrechtmatige opbrengst voorgaat.~o
A1 met al betekent dit dat alleen bij een percentageakkoord onder voorwaarden medewerking
van de Ontvanger te venwachten valt. Wil men andere akkoordvarianten tcepassen, dan zal
men voldoende penningen moeten hebben om de fiscus volledig te voldoen.
7.7
Aandelentransactie: uitstel van betaling voor ab-heffmg
Bij een aandelentransactie worden aandelen vervreemd Indien dit gebeurt door een
aanmerkelijkbelanghouder is er een vervreemdingsvoordeel ter grootte van de
overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs.~l Globaal gezegd gaat het bij de overdrachtsprijs
om de koopsom en bij de verkrijgingsprijs om de prijs waarvoor in het verleden de aandelen
zijn aangekocht door de huidige vervreemder. Bij een positief vervreemdingsvoordeel moet
de aanmerkelijkbelanghouder 2So~o inkomstenbelasting betalen. In artikel 2S, negende lid,
Inv., artikel3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede artikel2S, ~ Sc, Afdeling 2,
Leidraad Invordering 1990 is nu een uitstelregeling opgenomen met betrekking tot
belastingaanslagen inkomstenbelasting voorzover daarin belasting begrepen is die
verschuldigd is in verband met vervreemding72 van tot een aanmerkelijk belang behorende
aandelen of winstbewijzen in de familiesfeer. Het is een fiscale faciliteit om bedrijfsopvolging
binnen de familiesfeer te vergemakkelijken, doordat er niet onmiddellijk behoeft te worden
afgerekend met de fiscus. ~3 De betalin~ van de aanmerkelijkbelangheffing kan gespreid
worden over tien jaar. Aan het renteloze~ uitstel van betaling zijn de volgende voorwaarden
verbonden:
a.
het te vervreemden belang is minimaal Soro;
b.
het gaat om vervreemding aan de echtgenootlpartner, een eigen kind, stief, pleeg
of kleinkind en hun echtgenoten~partners of aan een in Nederland gevestigde en
opgerichte vennootschap waarvan de aandelen door een van de genoemde
personen wordt gehouden;
c.
de overdrachtsprijs is schuldig gebleven of er was sprake van schenking van de
aandelen;
d.

de bezittingen van de vennootschap bestaan niet in belangrijke mate (30oro of ineer)
uit beleggingen.

Deze faciliteit kan op zich ook gebruikt worden bij een doorstart. Te denken valt aan een
situatie waarin de aandelen in een insolvente vennootschap in handen zijn van een persoon die
niet de middelen heeft om een kapitaalinjectie te plegen, of daartoe niet bereid is. Een
familielid kan wel bereid zijn een dergelijke kapitaalinjectie te plegen en daarom kunnen de
aandelen in een zodanig geval zonder directe belastingheffing worden overgedragen aan dat
familielid.
Men dient zich echter te realiseren dat bij insolventie deze faciliteit niet snel gebruikt zal
worden. Dit omdat de aandelen door insolventie een lagere waarde zullen hebben dan de
verkrijgingsprijs.
Alsdan
zal
de
vervreemding
gepaard
gaan
met
een
~o Zie aantekening 30 bij artikel 21 Vakstudie Invorderingswet.
71 Zie uitgebreid ~ 5.3.4.1.
~Z In artikel 25, tiende lid, Inv. wordt aangegeven wat onder vervreemding wordt verstaan. Het
vervreemdingsbegrip is gelijk aan dat van de aanmerkelijkbelangregeling.
73 Kamerstukken II 1995-1996, 24 761, nr. 3, blz. 23.
74 Ingevolge artikel 28, tweede lid, Inv. wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht.
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aanmerkelijkbelangverlies of een bescheiden winst en is feitelijke betaling van
inkomstenbelasting niet of nauwelijks aan de orde. De aanmerkelijkbelanghouder zal er dan
de voorkeur aan geven het verlies te verrekenen met de inkomens uit aanmerkelijk belang van
de drie voorafgaande en alle volgende kalenderjaren (artikel 4.49, eerste lid, Wet IB 2001).75
Indien door de vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen het aanmerkelijk belang
eindigt, kan een belastingkorting worden verkregen (artikel 4.53 Wet IB 2001).76 Een andere
reden waarom deze uitstelfaciliteit niet snel aan de orde is in de insolventiepraktijk, is dat het
moet gaan om vervreemding om niet of om vervreemding tegen een schuldig gebleven
koopsom. De vervreemdende aanmerkelijkbelanghouder zal liquide middelen bij de verkoop
willen ontvangen. Weliswaar is het de vennootschap die in financiële moeilijkheden verkeert,
maar de aanmetkelijkbelanghouder met een groot belang zal vaak in het wel en wee van zijn
vennootschap delen. Ik schat dan ook in dat in het merendeel van de gevallen de
aanmerkelijkbelanghouder ontvangst van geld prefereert. Daar komt nog bij dat de
verkopende partij ingevolge artikel 2, eerste lid, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
zekerheid moet stellen voor het uitstel. Het stellen van zekerheid betekent vaak dat men
gelden vrij moet houden bij bijvoorbeeld de bank voor een bankgarantie. Dat maakt de fiscale
faciliteit minder aantrekkelijk.

7.8

Activatransactie: fiscaal voorrecht en bodem(voor)recht

7.8.1

Inleiding

Bij het opzetten van een doorstartconstructie moet men rekening houden met de
bevcegdheden van de Ontvanger. De Ontvanger kan zich bij niet-betaling van
belastingschulden verhalen op activa door beslaglegging~~ en verkoop, hetgeen kan betekenen
dat een doorstartconstructie kan worden verstoord of onmogelijk wordt In de praktijk zijn bij
ondernemin~en het fiscaal voorrecht en bodem(voor)recht belangrijke instrumenten van de
Ontvanger. Deze worden in deze paragraaf besproken.

De verhaalsrechten van de Ontvanger omvatten het fiscaal voorrecht, bodemvoorrecht en
bodemrecht,79 geregeld in respectievelijk artikel 21, eerste lid, tweede lid en artikel 22 Inv.go
Het bodemvoorrecht moet duidelijk worden onderscheiden van het bodemrecht van artikel 22
Inv. Het belangrijkste verschil is dat het bij het bodemvoorrecht gaat om roerende zaken van
de belastingschuldige en bij bodemrecht om roerende zaken van derden.
Beperkt men zich tot de drie meest relevante belastingsoorten bij insolvente ondernemingen,
te weten omzet-, loon- en vennootschapsbelasting, dan kan het fiscaal voorrecht worden
uitgeoefend bij alle drie en het bodem(voor)recht alleen bij omzet- en loonbelasting.gl Dit
75 In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld de verrekening te beperken tot het voorafgaande
kalenderjaar en de negen volgende kalenderjaren.
76 Zie nader ~ 5.3.4.2.
~~ Zoals hierna zal blijken is voor bodemvoorrecht niet altijd beslaglegging nodig.
78 Bij particulieren is het vereenvoudigd derdenbeslag ex artikel 19 Inv. een belangrijk middel. Ik denk in het
bijzonder aan de loonvordering. Zie daarover Kamerstukken 112003-2004, 29 035, nr. 6, blz. 17.
79 Het verhaalsrecht op motorrijtuigen (artikel 22a Inv.), alsmede het verhaalsrecht inkomstenbelasting op
bezwaarde goederen (artikel 23 Inv.) blijft buiten beschouwing.
go Artikel 21 Inv. bevat echter maar één voorrecht. Waar het tweede lid spreekt van "het" voorrecht kan dat
slechts terugverwijzen naar het in lid 1 bedoelde voorrecht, aldus HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745, V-N
1998~34.29, rechtsoverweging 4.6. Ter onderscheiding blijven echter fiscaal voortecht en bodemvoorrecht
~angbaze termen in de rechtspraktijk.
~ Artikel 22, derde lid, onderdeel b, Inv. heeft het over de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met
uitzondering van naheffingsaanslagen ter zake van huispersoneel.

289

betekent dat ter zake van vennootschapsbelasting nimmer het bodem(voor)recht kan worden
uitgecefend. Dit verschil in behandeling is gerechtvaardigd. Het bodem(voor)recht geldt
alleen voor belastinggelden die aan een derde in rekening zijn gebracht of die de
inhoudingsplichtige, als ware hij houder voor de fiscus, in zijn bezit heeft. De ondernemer
heeft de omzet- en loonbelasting onder zich en op hem rust de verplichting deze belastingen
ook daadwerkelijk te betalen. á2 Overigens kan het fiscaal voon echt en bodemvoorrecht
worden ingeroepen voor belastingschulden die materieel al wel bestaan, maar nog niet zijn
geformaliseerd in belastingaanslagen. 83 Bij het bodemrecht mcet het wel gaan om de formele
belastingschuld, omdat het volgens artikel 22, derde lid, Inv. mcet gaan om (bestaande)
naheffingsaanslagen. Het bodem(voor)recht kan niet worden toegepast voor een bestuurlijke
boete. 84 Voor wat betreft de premies werknemersverzekeringen geldt per 1 januari 2006 dat
de invordering daarvan geschiedt overeenkomstig de voor de invordering van de
loonbelasting geldende regels.85 Dit betekent dat per genoemde datum de verhaalsrechten van
de Ontvanger eveneens gelden voor de premies werknemersverzekeringen, waardoor de stille
pandhouder in het kader van uitoefening van het bodemrecht ook betaling van de premies
werknemersverzekeringen zal moeten laten voorgaan. Een gevolg hiervan kan zijn dat de
pandhouder zorgt dat eerder een ontwijkingsconstructiegb wordt toegepast om te voorkomen
dat de Ontvanger het bodemvoorrecht kan uitcefenen. g~
Hierna geef ik eerst de stand van zaken voor wetgeving rondom fiscaal voorrecht en
bodem(voor)recht (~ 7.8.2 dm ~ 7.8.6). Daarna volgt bespreking van de kritiek op deze
verhaalsmiddelen van de Ontvanger en spreek ik mijn verwachting uit voor de tcekomst (~
7.8.7).
7.8.2

Fiscaal voorrecht

Artikel 21, tweede lid, Inv. bepaalt dat het fiscaal voorrecht boven allegg andere voorrechten
gaat, met uitzondering van die van de artikelen 3:287 (voorrecht wegens vordering tot
vergoeding van schade), 3:288 onder a(voorrecht kosten faillissementsaanvraag) en 3:284
BW (voorrecht wegens kosten tot behoud), voorLOVer de kosten zijn gemaakt na dagtekening
van het aanslagbiljet. Buiten de drie genoemde voorrechten die boven het fiscale voorrecht
gaan, zijn er nog andere die in rangorde boven het fiscale voorrecht ~aan, waaronder in het
bijzonder het voorrecht met betrekking tot schepen en luchtvaartuigen. 9 Voor een uitgebreide
preferentielijst (rangorde van voorrechten) zie Losbladig Burgerlijke Rechtsvordering, Boek
II, Titel II, Derde Afdeling, aantekening 9. De Ontvanger heeft in elk geval een sterk
voorrecht en men kan dan ook spreken van een superpreferente crediteur.
Deze rangorde kan bij faillissement overigens niet de voorrang van boedelschuld boven
faillissementsschuld doorkruisen. In faillissement worden eerst de boedelschulden voldaan.
Ook concun ente boedelschuldeisers gaan voor preferente faillissementsschuldeisers. In een
groot aantal gevallen zijn de boedelschulden groter dan het boedelactief (`negatieve boedel').
Dat betekent dat betaling van faillissementsschulden niet snel aan de orde komt. De fiscus kan
nog zo'n sterk voorrecht hebben, maar als bijvoorbeeld het boedelactief 20.000 (de opbrengst
B2 Kamerstukken I1 1 988-1 989, 20 588, nr. 3, blz. 66.
83 HR 26 Jum 1998, NJ 1998, 745, V-N 1998134.29, en HR 28 november 2003, NJ 2004, 81, Y-N 2003163.17.
84 HR 28 november 2003, NJ 2004, 81, t'N 2003163.17.
85 Artikel 60, derde lid, Wfsv.
86 Zie ~ 7.8.5.
87 Zie ook C.A. Jacobs en J.H.S.G.K. Timmermans, `Wet financiering sociale verzekeringen en de gevolgen voor
de steeds "stillere" pandhouder', TvI2005, 44, p. 199 (Tv1200516, blz. 199).
gg Dus zowel bijzondere als algemene voorrechten.
89 Zie bijvoorbeeld de artikelen 8:221, 222, tweede lid, 821 en 832, tweede lid, BW.
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van stil verpande bodemzaken incluis) beloopt en de boedelkosten 22.000 (hierbij is te denken
aan het salaris van de curator of de `oneigenlijke boedelschulden'), dan ontvangt de
Ontvanger niets. In dit voorbeeld wordt er wel van uitgegaan dat de fiscus geen
boedelvordering heeft. Door invoering van het NBW in 1992 werd het fiduciaire eigendom
afgeschaft en opgevolgd door stil pandrecht. Bij executie ter zake van fiduciaire eigendom
(geen eigendom van de belastingschuldige) liep de opbrengst daarvan buiten de boedel om,
maar bij stil pandrecht (eigendom van de belastingschuldige) loopt de opbrengst van de stil
verpande zaken over de boedel. Een bijkomend gevolg is dat het bodemvoorrecht de facto een
financieringsbron voor curatoren geworden is. Door het bodemvoorrecht komen er namelijk
extra financiële middelen in de boedel waarop in eerste instantie boedelschuldeisers zich
kunnen verhalen. Daama komen de schuldeisers met faillissementsschulden aan bod. Dit kan
leiden tot een situatie waarin noch de pandhouder noch de Ontvanger enige uitkering ter zake
van de verpande bodemzaken ontvangt, terwijl de curator geheel of gedeeltelijk wordt
voldaan als gevolg van het aanwezig zijn van die verpande bodemzaken. De curator is
boedelschuldeiser en de Hoge Raad heeft bepaald dat kosten van executie en vereffening
vooraf uit de opbrengst mceten worden voldaan. Onder deze kosten vallen in elk geval het
salaris en de verschotten van curatoren. 9o Het zou dus lucratief voor de Ontvanger kunnen zijn
afstand te doen van het voorrecht, de pandhouder te laten executeren en de opbrengst te
verdelen onder Ontvanger en pandhouder. Deze twee partijen kunnen dus een voordeel ten
koste van de boedel behalen. Deze constructie werd in 1995 al geopperd door V-N, 91 maar in
de praktijk wordt deze constructie niet tcegepast.
Bodemvoorrecót
7.8.3
In artike13:279 BW is vastgelegd dat pand en hypotheek boven voorrecht gaan, tenzij de wet
anders bepaalt. Uitgangspunt is derhalve dat het pandrecht sterker is dan het fiscale voorrecht.
Het fiscale voorrecht gaat echter onder omstandigheden vóór een pandrecht in geval van een
zogenaamd bodemvoorrecht. Het bodemvoorrecht kan worden toegepast, indien aan vier
voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het gaan om een pandrecht. In de tweede
plaats mcet het pandrecht zijn gevestigd op een bodemzaak in de zin van artike122, derde lid,
Inv. In de derde plaats moet die bodemzaak zich op de bodem van belastingschuldige
bevinden, hetzij tijdens de beslaglegging, hetzij op het moment waarop de belastingschuldige
failleert. In de vierde plaats moet het gaan om een belasting genoemd in artikel 22, derde lid,
Inv.

Bij een bodemzaak gaat het om ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten of roerende zaken
tot stoffering van een huis of landhoef en tot bebouwing of gebruik van het land. In de
praktijk gaat het doorgaans om de roerende bedrijfsinventariszaken. Hierbij moet men denken
aan faxen, telefoons, bureaus, roerende productiemachines et cetera. Het bodemvoorrecht kan
niet worden ingeroepen tegen een (bezitloos) pandrecht op vorderingen, voorraden (grond- en
hulpstoffen, halffabrikaten et cetera) of transportmiddelen. Het bodemvoorrecht gaat alleen
boven een stil pandrecht ten aanzien van een zaak als bedoeld in artikel 22, derde lid, Inv.,
wat meebrengt dat het voorrecht niet boven een vuistpand gaat, nu een vuistverpande zaak
zich niet op de bodem van de belastingschuldigelpandgever zal bevinden.
Onder "bodem van de belastingschuldige" wordt verstaan het perceel (fabriek, kantoor,
bedrijfsruimte en dergelijke) of een gedeelte daarvan dat bij de belastingschuldige feitelijk in
gebruik is en waarover hij onafhankelijk van anderen de beschikking heeft.92 Onathankelijk
9o HR 28 september 1990, NJ 1991, 305.
91 Zie de aantekening onder Rb. Almelo 26 april 1995, V-N 1995, b(z. 1837, pt. 20.
92 HR 18 oktober 1991, NJ 1992, 298.
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betekent niet met uitsluiting van anderen. Derhalve kan ook bij een gemeenschappelijke
bodem sprake zijn van bodem van de belastingschuldige. Het is niet relevant wie de eigenaar
of huurder van het perceel is. Het gaat om de feitelij ke verhouding van de belastingsclu.~ldige
tot het perceel. Buiten faillissement moet dat het geval zijn ten tijde van de beslaglegging
door de Ontvanger. In faillissement moet dat het geval zijn op het moment waarop de
belastingschuldige failleert, ongeacht of vóór dat moment inbeslagneming heeft
plaatsgevonden.
De Ontvanger zal buiten faillissement het bodemvoorrecht moeten effectueren door beslag te
leggen. De praktische betekenis van artike121, tweede lid, slotzin, Inv. is dat de Ontvanger na
het intreden van het faillissement geen beslag hoeft te leggen om boven de stille pandhouder
van de bodemzaken voorrang te hebben. Ingevolge artikel 33 Fw zou de Ontvanger dat ook
niet kunnen doen. Overigens kan buiten het geval van faillissement de Ontvanger, naast een
beslag op bodemzaken, ook beslag leggen op andere (eventueel stil verpande) zaken, maar
dan gaat het voorrecht niet boven het pandrecht. Gezien het algemene voorrecht kan dat
zinvol zijn bij een overwaarde van zo'n (vuist)pand of niet-bodemzaak (de overwaarde komt
dan ten goede aan de fiscus).
Het is mij bekend dat een aantal organisatieonderdelen van de Belastingdienst als beleid heeft
na een melding betalingsonmacht ex artike136 Inv. standaard beslag te leggen. Met een
dergelijk beslag wordt de rechtspositie van de fiscus ten opzichte van rechthebbenden van de
in beslag genomen goederen gefixeerd. Het weghalen, verkopen, et cetera van de gcederen is
juridisch dan niet meer mogelijk, althans niet ten nadele van de fiscus. Men dient zich hiervan
rekenschap te geven bij de uitvoering van een doorstartconstructie. Enerzijds zal men
betalingsonmacht niet te laat willen melden in verband met bestuurdersaansprakelijkheid,
anderzijds zal men de betalingsonmacht niet te vroeg willen melden om te voorkomen dat de
Ontvanger beslag legt, waardoor de doorstartconstructie wordt bemoeilijkt of onmogelijk
wordt.
7.8.4
Bodemrecht
Artikel 22 Iw derde lid 1990 biedt de Ontvanger een wettelijke basis om verhaal te nemen op
goederen van een derde. Dit vonnt een uitzondering op het in artikel 3:276 BW neergelegde
uitgangspunt dat in beginsel alleen verhaal kan worden gezocht op goederen van de
schuldenaar zelf. Het recht van de Ontvanger wordt aangeduid als bodemrecht. Het heeft de
vorm van een verbod van derdenveczet, zij het dat de Hoge Raad het bodemrecht
kwalificeerde als een materieel recht van de fiscus, namelijk een verhaalsrecht.93 Het
bodemrecht strekt ertce dat het voorrecht van artikel 21 Inv. op de opbrengst van roerende
zaken zoveel mogelijk kan worden gerealiseerd, ook als die roerende zaken om redenen van
verhaalszekerheid in eigendom aan anderen dan de belastingschuldige toebehoren. Hoe meer
voor verhaal vatbare zaken, hoe meer het bodemrecht tot gelding kan worden gebracht.9a
De Ontvanger zal het bodemrecht mceten effectueren door beslag te leggen, ook tijdens het
faillissement van de belastingschuldige. De zaken waarvoor het bodemrecht geldt, zijn juist
van anderen dan de belastingschuldige, zodat artikel 33 Fw niet van tcepassing is en het
beslag op de zaken blijft nasten. De fixatie van artikel 21, tweede lid, slotzin, Inv. geldt dan
ook niet voor het bodemrecht, wat betekent dat ook ná de faillietve~klaring de Ontvanger
beslag zal moeten leggen om ter zake van de bodemzaken een sterker recht dan de eigenaren
daarvan te krijgen. Met ingang van 15 januari 2005 is er in de Faillissemerrtswet een regeling
93

HR 13 januari 1989, BNB 1989I129, NJ 1990, 211.
94 Zie Kamerstukken II 1987-1988, 20 588, nr. 3, blz. 66-67.
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opgenomen voor het geval dat de Ontvanger beslag legt gedurende de aflcoelingsperiode
(artike163c voor faillissement en artike1241c voor surseance).95 De Ontvanger kan wel beslag
leggen, maar met deze bepaling is ondubbelzinnig vastgelegd dat hij niet tot uitwinning kan
overgaan, tenzij de rechter-commissaris anders beslist. Een tijdens een afkoelingsperiode
gelegd beslag op een bodemzaak kan niet worden tegengeworpen aan de eigenaar van de
bodemzaak of, als daarop een pandrecht van een ander rust,9b aan die ander, indien deze
voordat het beslag was gelegd bij deurwaardersexploot aansptaak heeft gemaakt op afgifte
van de zaak.
Reéle eigendom ontzien
Wanneer de Ontvanger beslag heeft gelegd op een bodemzaak van een derde, betekent dat
nog niet dat hij tot uitwinning daarvan mag overgaan. Reële eigendom tmet hij op grond van
artike122, ~ 5, vierde lid, Leidraad Invordering ontzien. Kort gezegd wordt huur, bruikleen en
operational lease wel en eigendomsvoorbehoud, huurkoop en financial lease niet ontzien.
Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Financial lease is te
vergelijken met huurkoop. Operational lease is te vergelijken met huur. In de zogenaamde
leaseregeling heeft de Staatssecretaris onder meer zijn opvatting gegeven over de kwalificatie
van de leasevormen.97 In het kort komt het erop neer dat de lessor fiscaal gezien als eigenaar
wordt aangemerkt, indien de lessor zich als eigenaar van het leaseobject gedraagt, de
juridische eigendom van het leaseobject heeft en een positief enlof negatief restwaarderisico
ten aanzien van het leaseobject loopt. Er wordt alsdan reële eigendom aangenomen, die in het
beleid bij de toepassing van het bodemrecht wordt gerespecteerd. Het recht van reclame
vormt een bijzondere figuur. Door een bercep te doen op het recht van reclame ex artikel 7:39
BW krijgt de verkoper het eigendomsrecht terug. Indien de zaken dan direct worden
afgevoerd van de bodem van de belastingschuldige (voordat de Ontvanger beslag kan leggen),
dan kan de verkoper als het ware zijn verkochte gcederen uit de boedel separeren.98 Het komt
mij voor dat als de verkoper een beroep doet op zijn reële eigendom (dat is mijns inziens het
moment waarop het recht van reclame wordt ingercepen) de Ontvanger dat zal moeten
respecteren. In dit verband verwijs ik naar Rechtbank Rotterdam, 30 juni 2004, V-N
2004138.22, waarin werd geoordeeld dat vanaf het inroepen van het eigendomsvoorbehoud
door de rechthebbende sprake is van reëel eigendom Dit oordeel sluit aan bij de door
Vriesendorp in 1998 opgeworpen stelling dat zekerheidseigendom door de Ontvanger te
respecteren reëel eigendom wordt, nadat de eigenaar een beroep op zijn eigendom heeft
gedaan 99 In faillissementssituaties kan men tegenwoordig een beroep doen op het zojuist
genoemde artike163c Fw.

9s

Wet van 24 november 2004, Stb. 2004, 615. Zie Stb. 2005, 10, voor de datum inwerkingtreding. De rechter
heeft niet willen anticiperen op deze wetgeving voor gevallen van vóór 15 januari 2005, zie Rb. Amsterdam 3
november 2004, V-N 2005I7.5.
96 Hierbij gaat het hoogstwaarschijnlijk om zaken niet toebehorende aan de belastingschuldige. Zie hierover A.
van Eijsden, `Haagse dwaalwegen of: een enkele misslag in de wet die de effectiviteit van surseance van betaling
en faillissement zou moeten bevorderen', Tv12005, 13, p. 43 ~vl 200512, blz. 43-48) alsmede A.J. Tekstra,
`Reactie op artikel A. van Eijsden, Tv12005, 13" (Tv12005, 35, p. 153) met een naschrift van Van Eijsden (Tvl
2005~5, blz. 155-159).
97 Het gaat om het Besluit van I S november 1999, nr. AFZ99~3262, Stcrt. 1999, 225, V-N 1999I54.26, gewijzigd
bij Besluit van 27 juni 2001, nr. RTB2001~2423, Stcrt. 2001, 122, V-N 2001~37.28, en het Besluit van 27
december 1999, nr. AFZ99~3639, V-N 2000I17.20, gewijzigd bij Besluit van 27 juni 2001, nr. RTB 2001~2424,
V-N 2001137.29. In het Besluit van 20 juli 2001, V-N 2001141.13, vindt men een aantal vragen en antwoorden
over de leaseregeling.
98 H.A.G. Fikkers, `Een gaatje in de bodem7', WPNR 1991~5987, blz. 1-4.
99 R.D. Vriesendorp, `Bodembeslag door de Ontvanger in de afkoelingsperiode (artikel 63a Fw) en rechten van
derden', TvI 1998~2, blz. 27-32. Voor het precieze tijdstip waarop het in reéel eigendom verandert zie blz. 31-32.
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Hoewel er sprake kan zijn van reële eigendom van de derde wordt de eigendom van een derde
in vijf situaties toch niet ontzien (artikel 22, ~ 5, lid 4, Leidraad Invordering 1990).
De eerste situatie ziet op zaken die door de derde onder enige titel ter beschikking zijn gesteld
aan de belastingschuldige, terwijl daarnaast tussen de derde en de belastingschuldige een
overeenkomst is gesloten waarin een afnameverplichting of afnamebeding ten behoeve van de
derde is opgenomen. Men denke hierbij vooral aan brouwerijcontracten. De uitbater krijgt een
geldlening, maar moet wel het bier van de geldgever (de brouwerij) afnemen. In dit verband
verschaft de brouwerij inventaris aan de uitbater, dat eigendom van de brouwerij blijft. In de
ogen van de Ontvanger loopt de eigenaar geen reëel eigenaarsrisico.
De tweede situatie ziet op zaken die toebehoren aan de met de belastingschuldige in
gezinsverband levende echtgenoot. Dit is bij rechtspersonen niet relevant en laat ik verder
rusten.

De derde situatie ziet op zaken, waarbij in het kader van samenspanning tussen de
belastingschuldige en de derde de juridische eigendomssituatie is gefingeerd om verhaal te
bemoeilijken. Hierbij kan men denken aan een geval waarin na beslaglegging een derde
(bijvoorbeeld uit de relatiesfeer van belastingschuldige) naar voren komt die beweert eigenaar
te zijn van de inbeslaggenomen zaken en deze zaken slechts voor een korte periode aan de
belastingschuldige heeft geleend of in bruikleen heeft gegeven
De vierde situatie ziet op gevallen waarin de ~ belastingschuldige formeel zelfstandig
ondernemer is, maar hij echter in feite voor zijn bedrijfsvcering (of een deel daarvan) (mede)
afhankelijk van een derde (bedrijfsinmenging) is. De Ontvanger stelt zich in zo'n situatie op
het standpunt dat de derde verantwoordelijk kan worden geacht voor de betaling van de aan
de bedrijfsvoering verbonden zakelijke lasten, zoals de belastingschulden die uit de
bedrijfsvcering voortvlceien. Aanvankelijk meende de fiscus dat bierbrouwerijcontracten ook
onder deze stuatie vielen, maar Hof Arnhem 23 juli 1996, V-N 1996, blz. 3030, pt. 35
(Oranjeboonrarrest), meende dat het voorgelegde geval daar niet onder te scharen was.
Daarom heeft de fiscus dan ook de eerste situatie met een "afnameverplichting of
afnamebeding" begevoegd. Onder de vierde situatie valt bijvoorbeeld een koffieshop met
speelautomaten, geplaatst door een derde, terwijl die koffieshop niet levensvatbaar zou zijn
zonder die speelautomaten. ~oo Ook is te denken aan concernsituaties, waarbij de moeder of
zustervennootschap het juridische eigendom van (nagenoeg) alle activa die ter beschikking
aan de werkmaatschappij zijn gesteld bezit, al dan niet in combinatie met het bepalen van het
beleid binnen die werkmaatschappij. Onder deze omstandigheden is het onderdeel zijn van
een concern een indicatie voor bedrijfsinmenging.lol
De vijfde situatie ziet op zaken die zijn vervreemd in het kader van de uitcefening van een
pandrecht of een ander tot zekerheid strekkend recht (mede) met het oogmerk deze zaken aan
verhaal door de Ontvanger te onttrekken. Dit is een reactie op de praktijk. Daaruit bleek dat
bezitloos verpande zaken, die in beginsel onder het toepassingsgebied van het
bodemvoon echt vielen, in het zicht van een deconfiture werden verkocht aan een dochter van
de financier of de bank. Die dochter of die bank ging vervolgens met de belastingschuldige
een reële huurovereenkomst aan. De bodem van de belastingplichtige bleef onveranderd (het
bedrijf blijft uitgeoefend in hetalfde bedrijfspand), dus de zaken bevonden zich nog steeds op
de bodem van de belastingplichtige en daarom was er nog sprake van een bodemzaak. De
Ontvanger kon zijn bodemrecht echter niet geldend maken, omdat er sprake was van reële
eigendom. De fiscus wilde dit niet meer tcelaten en heeft tcen de Leidraad Invordering 1990
veranderd. Dat kan ook, want in artikel 22, derde lid, Inv. is geregeld dat derden nimmer
ioo
Rechtbank `s-Gravenhage 27 juli 1995, V N 1995, blz. 1203, pt. 24.
l01 Zie
bijvoorbeeld Rechtbank Arnhem 28 augustus 2003, V-N 2003~49.29, en Hof Arnhem 27 december 2005,
V-N 2006I7.25.
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verLet kunnen doen. De uitzonderingen waarin het recht van derden wel wordt erkend zijn te
vinden in de Leidraad Invordering 1990 en die kan eenvoudig worden aangepast.
7.8.5

Ontwijkingsconstructies

In de praktijk trachten belastingschuldigen en hun financiers te voorkomen dat de Ontvanger
bodembeslag legt. Grosso modo kunnen vier ontwijkingsconstructies om de toepassing van
bodem(voor)recht te ontlopen worden onderscheiden: de bodemverhuurconstructie,
De afstand- en
afvoerconstnactie, afstandconstructie en voldoeningsconstructie.
voldceningsconstructie hebben geen betekenis als ontwijkingsconstructie bij bodemvoorrecht
waar het gaat om stil verpande zaken.
Bodem verh uurconstructie
De bodemverhuurconstructie houdt in dat de pandhouder~ eigendomsvoorbehouder of
eventueel een ander, het perceel van de belastingplichtige huurt, waardoor er riet langer
sprake is van een bodem van de belastingplichtige. De bodemverhuurconstructie is
geaccepteerd in de casus welke belichaamd was in HR 12 april 1985, NJ 1986, 808. Om de
verhuurconstructie succesvol te laten verlopen, is een groot aantal handelingen nodig omdat
de bodem feitelijk niet meer in gebruik mag zijn bij de belastingplichtige. De
bedrijfsactiviteiten moeten worden gestaakt, personeelsleden moeten worden heengezonden,
er dient een reële huurprijs te worden betaald, de bank moet de sleutels innemen et cetera.

Een belangrijk nadeel van deze constructie is dat de belastingplichtige iedere vorm van
activiteit in het pand dient te staken en geen tcegang meer heeft tot het pand. In wezen dient
de bedrijfsactiviteit voor enige tijd (minimaal enkele dagen) gestaakt te worden. De
constructie kan vanwege het fixatiebeginsel (artikel 21, lid 2, laatste volzin, Inv.) niet tijdens
het faillissement worden tcegepast voor wat betreft het bodemvoorrecht (verpande zaken). Bij
het bodemrecht (zekerheidseigendom van derden) vormt het faillissement niet het ijkpunt,
maar de inbeslagneming. De verhuurconstructie moet bij het bodemrecht dan ook vóór het
leggen van bodembeslag worden tcegepast, hetwelk ook ná het faillissement kan zijn. In het
geval de bezitloos pandhouder tevens hypotheekhouder van de belastingschuldige is, dan kan
mogelijk het beheerbeding (artikel 3:267 BV1~ als alternatief voor de verhuurconstructie
gebruikt worden. Bij verzuim van de belastingschuldige kan de hypotheekhouder het
verhypothekeerde gced met machtiging van de voorzieningenrechter in beheer nemen. Op
deze wijze is er geen sprake meer van bodem van de belastingschuldige en zi~n de
handelingen, zoals deze benodigd zijn bij een verhuurconstnactie, mogelijk niet nodig.~o
Afvoerconstructie
De kern van de afvcerconstructie to3 is de zaken af te voeren van de bodem van de balastingplichtige, waardoor de zaken zich niet langer meer op de bodem van de belas~
tingplichtige bevinden. Hoewel het een feitelijke handeling is, heeft het juridische gevolgen.
In tegenstelling tot de bodemverhuurconstructie, waar met de bodem wordt geschoven, wordt
bij de afvoerconstructie met de zaken geschoven. Daardoor zijn het niet langer bodemzaken.
Ook hier geldt dat het afvoeren juridisch vanwege het fixatiebeginsel van artikel 21, tweede
lid, slotzin, Inv., niet meer mogelijk is voor wat betreft het bodemvoorrecht als het
faillissement is ingetreden. In faillissement kunnen bodemzaken nog wel afgevoerd worden,
zolang de Ontvanger geen bodembeslag heeft gelegd Indien de gcederen zijn afgevcerd, dan
io2 J.J. Vetter, P.J. Wattel 8c M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, Deventer: Kluwer 2005, blz. 242.
io3 Zie voor jurisprudentie: aantekening 66 bij artikel 21, alsmede aantekening 56 bij artikel 22 Vakstudie
Invorderingswet.
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kan de Ontvanger nog wel (derden)beslag leggen ter zake van bodemzaken van derdentoa bij
degene naar wie ze zijn afgevcerd (vaak de financier), maar dan alleen nog voor een na
executie enverhaal door de pandhouders resterende overwaarde.
Afstandsconstructie
De
afstandsconstructie tos houdt in dat de schuldeiser (bijvoorbeeld de
eigendomsvoorbehouder) afstand van eigendom doet. Daardoor worden de zaken eigendom
van de belastingschuldige en de betreffende zaken vallen in verband met artikel 33 Fw in het
faillissement. Een eventueel gelegd (bodem)beslag vervalt. Daarom is deze constructie niet
bruikbaar voor verpande zaken: het beslag van de fiscus op gcederen van de
belastingschuldige is al vervallen. De Ontvanger moet bij deze constructie een omslag van de
tob Bovendien
algemene faillissementskosten dulden.
kan de curator eerder going concern
verkopen, waardoor mogelijk een hogere koopsom kan worden bedongen en een nieuwe
voorkzettende debiteur ontstaat. Daarin kan het belang zijn gelegen voor de financier die
afstand doet. Dat degene die afstand doet niet is voldaan, doet niet terLake. to~ ~
afstandsconstructie is geaccepteerd door HR 3 oktober 1980, NJ 1981, 60.
Voldoeningsconstructie
Ook de voldceningsconstructielog is gestoeld op het juridische gegeven dat het bodembeslag
vervalt als de bodemzaken in het vermogen van de failliete belastingschuldige komen. De
curator betaalt de geleaste of onder eigendomsvoorbehoud gelevetrie zaken, waardoor de
zaken eigendom worden van de failliet. Daarom is deze constructie niet bruikbaar voor
verpande zaken: het beslag van de fiscus op gcederen van de belastingschuldige is al
vervallen. Het geld voor uitvoering van deze constructie verkrijgt de curator van de nieuwe
financier. Zo kan de onderneming worden voortgezet in een andere rechtspersoon, de fiscus
hiermee achterlatend met vorderingen op de (waardeloze) boedel van de oude rechtspersoon.
De constructie is ontwikkeld in het tijdperk van het fiduciaire eigendom (vóór 1992). Naar
verluidt is deze constructie maar één keer tcegepast. l09
Ontwijlringsconstructies nodig?
Het is de vraag of de beschreven ontwijkingsconstructies wel echt nodig zijn. Mogelijk is de
opzegging van de financiering in combinatie met het ter beschikking stellen van de bezitloos
verpande of geleaste zaken aan de bank of de leasemaatschappij (die de zaken zal verkopen of
ophalen) al voldcende, omdat de zaken dan niet meer "tot stoffering" dienen. Ze dienen
immers vanaf de kredietopzegging niet meer duurzaam de bedrijfsuitoefening, maar slechts de
verhaalplannen van de financier of de revindicatie door de leverancier. In Rechtbank
Amsterdam 3 november 2004, V-N 2005~7.25, was sprake van een in beginsel onopzegbare
leaseovereenkomst. Na opzegging van die overeenkomst was de lessee gehouden alle nog
verschuldigde leasetermijnen, verhoogt met een bepaald slotbedrag, aan de lessor te betalen.
De betrokken machines bleven na het einde van de overeenkomst feitelilk nog steeds tot
zekerheid strekken. Door de enkele opzegging van de overeenkomst werd de lessor geen reële
eigenaar en de Ontvanger kon het bodembeslag aan de lessee tegenwerpen, aldus de
io4

In verband met artikel 33 Fw is dit niet mogelijk voorzover het om goederen van de failliete
belastingschuldige gaat.
ios Zie voor jurisprudentie: aantekening 68 bij artikel 21, alsmede aantekening 58 bij artikel 22 Vakstudie
Invorderingswet.
iob
HR 3 oktober 1980, NJ 1981, 60.
~o~ HR l0 april 1987, NJ 1987, 829.
~08 Zie voor jurisprudentie: aantekening 69 bij artikel 21, alsmede aantekening 59 bij artikel 22 Vakstudie
Invorderingswet.
109 HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130 (Sigmacon).

296

Rechtbank. In Rechtbank Rotterdam 30 juni 2004, V-N 2004138.22, ging het om een
eigendomsvoorbehouder die gedurende de aflcoelingsperiode in surseance zijn eigendom
opeiste voordat het faillissement werd uitgesproken en bodembeslag werd gelegd. De
Rechtbank oordeelde dat er sprake was van reëel eigendorr~ waardoor de Ontvanger het
bodemrecht niet kon toepassen. Onder het vigerende recht had de eigendomsvoorbehouder
een beroep kunnen doen op artikel 241c Fw (voor faillissement: artikel 63c Fw). Men moet
dan bij deurwaardersexploot aanspraak maken op afgifte, voordat bodembeslag wordt gelegd.
Met deze twee uitspraken is de door mij gestelde vraag of de ontwijkingsconstructies nodig
zijn nog niet beantwoord. Mogelijk spelen ook de feiten van de casus een belangrijke rol.
Afhankelijk van de redactie van het contract kan de zaak na ontbinding van het contract nog
dienen ter zekerheid van de betaling en dan is er mijns inziens nog steeds sprake van een
bodemzaak.
7.8.6

Aanhangig wetsvoorstel

In artikel 70 Inv. is bepaald dat artikel 22, derde lid, Inv. (bodemrecht) op 1 januari 1993
vervalt, tenzij voordien een wetsvoorstel houdende een definitieve regeling omtrent het fiscaal
bodemrecht bij de Tweede Kamer is ingediend, dan wel een wetsvoorstel houdende een
verlenging van de geldigheidsduur van voornoemde bepaling voor een tijd van niet langer dan
een jaar. Op 30 november 1992 is wetsvoorste122 942, dat voorziet in een herziening van het
llo De laatste
fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht, aan de Tweede Kamer aangeboden.
ll
stand in het wetgevingsproces is dat op 26 mei 1994 het eindverslagl aan de Tweede Kamer
is aangeboden. Hoewel de MDW-werkgrcep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Fase
in oktober 2001 adviseerde dit wetsvoorstel met spoed en voortgang voort te zetten, i 12 zijn er
nog geen bewegingen van wetgevingstechnische aard gesignaleeid.
In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel neer op het volgende. Het fiscaal voorrecht wordt in
rang verlaagd tot een niveau gefijk aan alle andere algemene voorrechten. 113 Het
bodemvoon echt wordt als bijzonder verhaalsrecht gehandhaafd. Het heeft voorrang boven
een bezitloos pandrecht op een roerende zaak die bestemd is blijvend te worden gebruikt in de
uitoefening van het beroep of bedrijf van de schuldenaar.lla Voor de vraag welke bestemming
de roerende zaak heeft, is het tijdstip van het door de Ontvanger gelegd beslagc.q. de aanvang
van de dag van de faillietverklaring beslissend.lls Het criterium "bodem" wordt hiermee
losgelaten. Daardoor zal het rollend materieel, waaronder bijvoorbeeld auto's en
vrachtwagens, straks wel onder het bodemvoorrecht komen te vallen. Voorraden, vorderingen
en registergoederen blijven erbuiten vallen. Het bodemrecht wordt vervangen door een
bijzonder verhaalsrecht waarbij het eveneens gaat om het criterium "roerende zaken die
bestemd zijn bl~jvend te worden gebruikt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de
schuldenaar",11 zodat het bodembegrip ook hier geen rol meer speelt. Het bodemvoorrecht en
het bijzonder verhaalsrecht (thans dus het bodemrecht) hebben derhalve betrekking op
dezelfde zaken. De voorrang van het bijzondere verhaalsrecht geldt voor "bedongen, overwegend tot zekerheid strekkende rechten van derden". ~ 1~ Dit dient ertce reële eigendom te

~~o Kamerstukken II 1992-1993, 22 942, nrs. 1-2.
~~~ Kamerstukken I119941995, 22 942, nr. 9.
~ 12 Eindrapport MDW-Werkgroep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Fase (oktober 2001), blz. 9
(onderdee120).
i 13 Artike1280, aanhef en onder sub 5, (ontwerp)BW.
114 Artikel 3:284, eerste lid, (ontwerp)BW.
1 is Kamerstukken II 1992-1993, 22 942, nr. 3, blz. 13.
lib Artike13:287, eerste lid, (ontwerp)BW.
117 Artikel 3:287, eerste lid, (ontwerp)BW.

297

ontzien. ~ 18 In wezen is het een codificatie van hetgeen thans in de Leidraad Invordering 1990
ter zake van het bodemrecht is opgenomen.
7.8.7
Kritiek op sterke positie fiscus
Naar verluidt worden heden ten dage elke werkdag een à twee bodemverhuurconstructies
uitgevcerd. Zelfs voor geringe belangen, zoals E 25.000, worden bodemverhuurconstructies
uitgevoerd. Het bodem(voor)recht kan dan ook gezien worden als een belemmering voor de
doorstart van een onderneming, omdat de Ontvanger feitelijk tot op zekere hoogte "een voet
tussen de deur" heeft. De vraag is of deze belemmering gerechtvaatdigd is.
Het bodem(voor)recht bestaat al sinds 1845, maar is bepaald niet onomstreden. In de
Memorie van Toelichting bij de Invorderingswet 1990 werden nog eens de rechtsgronden
zoals deze voor de Invorderingswet 1845 golden, herhaald: (1) de schatkist kiest haar
debiteuren niet uit, (2) "den last, die door allen getorscht, des te lichter gedragen wordt,
moeten niet enkelen kwalijkengezinden straffeloos kunnen afwerpen" en (3) de schatkist moet
met zekerheid op haar inkomsten kunne n rekenen. l 19 Deze rechtsgronden zijn terug te vinden
in het rapport uit 1974 van de Commissie Houwing over bevoorrechting van vorderingen.12o
Ook de interdepartementale werkgroep Voorrecht en bodemrecht, ook bekend als de
Werkgroep Lukács, concludeerde in 1990 dat het handhaven van de bevoorrechting der
fiscale vorderingen om bovenstaande redenen voldcende gerechtvaaidigd is.121
Niet iedereen is overtuigd van de rechtvaardiging van het bodem(voor)recht. In de loo~ der
tijd hebben vele auteurs zich voor- of tegenstander van het bodem(voor)recht getoond.l 2 Het
is hier niet de plaats deze discussie te beschrijven. Wel wil ik aandacht vragen voor twee vaak
gehanteerde argumenten. Zo stelde De Liagre Bdhl in 1993 dat het bodem(voor)recht uitlokt
tot vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid als gevolg van ontwijkingsconstructies,
waardoor de kans op een doorstart van een onderneming wordt verkleind. 123 Dit is een
belangrijk argument van voorstanders van afschaffing van het bodem(~oor)recht. De
tegenstanders menen dat afschaffing met zich zal brengen dat de fiscus veel strenger zal gaan
invorderen. Het is mceilijk aan te geven wie er gelijk heeft. Het betreft hier een economisch
vraagstuk, waarbij de gedragseffecten van de actoren nauwelijks op voorhand zijn in te
schatten. t2a
Een andere vraag is of de scherpe kantjes van het bodem(voor)recht niet langs andere weg
weggenomen kunnen worden. De Liagre Báhl kwam in reactie op het wetsvoorstel 22 942
met een eigen voorstel. Dat kwam erop neer dat aan de fiscus en bedrijfsvereniging een
bijzonder voorrecht zou worden toegekend op een percentage van de opbrengst van alle aan
de schuldenaar in eigendom toebehorende roerende zaken, niet registergoederen, welk
11g De
Memorie van Toelichting noemt (Kamerstukken 11 1992-1993, 22 942, nr. 3, blz. 13) expliciet het recht
van reclame en het retentierecht als voorbeelden waarin geen sprake is van een bedongen recht (deze rechten
vloeien rechtstreeks voort uit de wet).
~ 19 Kamerstukken II 1987-1988, 20 588, nr. 3, blz. 62.
120 Rapport van de Commissie Bevoorrechting van Vorderingen, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1974.
121
Rapport van de interdepartmentale werkgroep Voorrecht en bodemrecht, Voorrecht en bodemrecht, 'sGravenhage: 1990, conclusie 1.2, blz. 4.
izz
Zie aantekening 3 bij artikel 21, alsmede aantekening 3 bij artike122 Vakstudie Invorderingswet.
iz3
E.W.J.H. de Liagre Bbhl, `Het destructieve effect van het bodem(voor)recht oude en nieuwe stijl', NJB
199316, blz. 193-198. Zie tevens E.W.J.H. de Liagre Bóhl, `Het destructieve effect van het bodem(voor)rechtnieuwe stijl. Nadere beschouwingen naar aanle iding van wetsontwerp 22 942', NJB 1994, blz. 70~709. Zie ook
de WFR-special over bodemrecht (WFR 1 99416 1 26).
iza ECORYS-rapport,
Gedragseffecten ten gevolge van wijzigingen in het regime van de fiscale voorrechten,
Rotterdam: NEI 2004, b Iz. 16-18.
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voorrecht hoger is gerangschikt dan (bezitloos of vuist)pandrecht.i25 Van Mierlo kwam in
1994 met het voorstel dat fiscus en bedrijfsvereniging een gezamenlijk vuistloos pandrecht
kunnen vestigen op de roerende zaken die bestemd zijn tot blijvend gebruik van de roerende
of onroerende zaak waarin de schuldenaar zijn beroep of bedrijf uitcefent of heeft
uitgecefend, onverschillig aan wie de zaken tcebehoren of wie op dergelijke zaken enig recht
kan doen gelden.12ó Ik vraag me af wat de alternatieven van De Liagre B~hl en Van Mierlo
praktisch waard zijn. Ze zijn in de literatuur eigenlijk niet uitgebreid onderzocht, waardoor ze
een hoog `tekentafelgehalte' hebben.
Feit is wel dat het bodem(voor)recht niet in strijd is met Europees recht: noch met de vrijheid
van gcederenverkeer (Krantz GmbH),127 noch met het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste
Protocol van het EVRM (Gasus GmbH).125 De bestrijders van het bodem(voor)recht kunnen
derhalve geen juridische argumenten aanvoeren. Wel moet gezegd worden dat ook binnen het
rechterlijk apparaat de beslissingen niet onomstreden waren. In de Krantz zaak meenden drie
van de tien rechters in hun dissenting opinion dat het bodemrecht wel degelijk in strijd is met
het eigendomsgrondrecht. In de Gasus-zaak staakten de stemmen zelfs: zes tegen zes,
waardoor de voorzitter de doorslag moest geven.
Naar mijn mening is het gehele vraagstuk van het bodem(voor)recht te zien als een
verdelingsvraagstuk. Indien de Ontvanger wat minder krijgt, krijgen andere schuldeisers wat
meer. Bij die andere schuldeisers gaat het in het bijzonder om banken. Zij zullen het grootste
financiële voordeel hebben bij afschaffing van het bodem(voor)recht. De vraag is nu of zij dat
voordeel gaan vertalen in lagere rentetarieven, waardoor we als maatschappij meer
bedrijvigheid krijgen. Dat waag ik te betwijfelen, omdat er binnen de banksector niet echt
sprake is van harde concurrentie. Er zijn eigenlijk nog maar vier banken in Nederland (ABNAMRO, ING, Rabobank en Fortis~ actief als fmancier voor het bedrijfsleven. Dit betekent
toch een machtsconcentratie. t 9 Van Dijck stelde de vraag aan de orde of
bank(on)vriendelijkheid in een land leiát tot andere dekkingspercentages of het zoeken naar
andere vormen van zekerheid. Onderzoeken lijken aan te geven dat verschillen in de
rentepercentages
tussen
Duitsland
(gematigd
bankvriendelijk),
Groot Britta.nnië
(bankvriendelijk) en Frankrijk (bankonvriendelijk) klein zijn, terwijl de recovery rates
substantieel verschillen. t3o Het is mijns inziens dan ook zeer de vraag of de banken het
afschaffen van fiscale voorrechten gaan vertalen in lagere rentepercentages en~of een soepeler
kredietbeleid. Dit staat allemaal nog los van het gegeven dat men ook een oplossing moet
vinden voor het budgettaire tekort dat ontstaat als gevolg van afschaffing. De derving van
belastinginkomsten zou volgens de Belastingdienst tussen de E 700 en E 926 miljoen
belopen. t 3 t
Naar mijn inschatting is in het huidige politiek economische klimaat de kans klein dat
wetsvoorstel 22 942, gebaseerd op de voorstellen van het Rapport Voorrecht en bodemrecht

i25 E. W.J.H. de Liagre Bóhl, `Gewijzigd en verbeterd wetsvoorstel 22 942', WFR 1 99416 1 2 6, blz. 1634-1642.
iZb
A.I.M. van Mierlo, De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement, Over troetelkindjes en aanbevelingen voor
een alternatief, Deventer: Law 8c Practice Publishers 1994.
127 HvJEG 7 maart 1990, zaak G69188 (Krantz GmbH), NJ 1990, 762, V-N 1990, blz. 934, pt. 21.
128 EHRM 23 februari 1995, nr. 43~1993I438I517 (Gasus GmbH), BNB 19951262, V-N 1995, blz. 985, pt. 32.
129 Zie hierover nader P. Vos, Kredietopvraging en insolventierisico (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2003, blz.
63-74.
t3o
G. van Dijck, `Het afzwakken van voorrangsposities van banken', Tv12006, 13, p. 57 (TvI200612, blz. 5~
58).
13t CPB-rapport Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten b~ faillissementen, blz. 14. Het rapport
is te vinden op het webadres httoa~www.cpb.nl~nl(pub~documentl53ldoc53.~dE
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van de interdepartementale werkgroep Voorrecht en bodemrecht uit 1990,132 kracht van wet
krijgt. De MDW-werkgroep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Fase kon niet tot
overeenstemming komen over afschaffing of hervorming van de fiscale verhaalsrechten.
Begin 2004 is een rapport van het Centraal Planbureau gepresenteerd.133 Globaal komt het in
dit rapport erop neer dat geadviseerd wordt het bodem(voor)recht af te schaffen voor grote
ondernemingen en het voor kleine ondernemingen te behouden. De indeling in groot en klein
sluit aan bij het onderscheid dat de Belastingdienst vóór 1 januari 2003 hanteerde voor grote
en kleine ondernemingen.13a De ministerraad heeft naar aanleiding van het CPB-rapport een
onderzoek ingesteld naar de internationale aspecten van het bodemrecht. Medio 2006 worden
de resultaten van dit onderLcek verwacht. Dan staat het weer op de politieke agenda. Mijn
verwachting is dat het bodem(voor)recht voorlopig nog niet wordt afgeschaft om de simpele
reden dat het geld door Financiën niet kan worden gemist.
7.9
Afronding
In dit hoofdstuk zijn de bevoegdheden van de Ontvanger aan bod gekomen, althans voorzover
zij relevant zouden kunnen zijn bij de uitvoering van de drie in dit onderzcek beschouwde
doorstartconstructies. Gebleken is dat de Leidraad Invordering 1990 een zeer grote invloed op
het invorderingsbeleid heeft. Daarin zijn de meeste.aspecten voor de invordering te vinden.
De voorwaarden voor toetreding van de Ontvanger tot een akkoord zijn redelijk goed
geregeld. Voor de aandelentransactie is er juist weinig geregeld Bij de activatransactie speelt
het bodem(wor)recht vaak een belangrijlce rol. Hoewel het bodem(voor)recht niet
onomstreden is, venwacht ik dat dit instrument van de Ontvanger voorlopig nog zal blijven
bestaan.

i32

Kamerstukken 11 1 989-1 990, 20 588, nr. 31.
133 CPB-rapport Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen, Te vinden op
http:~lwww.cpb.nUn Upub~documentl53~doc53.pdf.
134

CPB-rapport Afschajfen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bijfaillissementen, blz. 14.
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8

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1
Inleiding
In de vorige hoofdstukken is onderzocht op welke punten de vijf belastingwetten
belemmeringen opwerpen bij de doorstart van een onderneming door middel van een
akkoord, aandelentransactie of activatransactie. Het ging achtereenvolgens om de Wet op de
omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer (waarvan alleen de
overdrachtsbelasting is beschouwd), de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990. In de desbetreffende hoofdstukken
is een reeks van belemmeringen geconstateeni, welke aan het eind van ieder hoofdstuk
werden opgesomd. In ~ 8.2 tot en met ~ 8.4 worden de belemmeringen opnieuw op een rijtje
gezet, maar nu per doorstartconstructie. Elke belemmering heeft een tussen haakjes vennelde
code, waarbij het cijfer vóór de punt doelt op het type doorstartconstructie (1 - akkoord, 2aandelentransactie en 3- activatransactie). Bij de opsomming van deze belemmeringen gaat
het om de enkele vermelding van de belemmering. Opgemerkt zij dat ook belemmeringen die
voortkomen uit het wetsvoorstel Werken aan winst worden besproken in dit hoofdstuk.
In ~ 8.5 kom ik toe aan mijn eerste aanbeveling. Indien er geen rechtvaardiging is te vinden
voor een belemmering, dan zal ik een aanbeveling formuleren om de belemmering weg te
nemen. Het gaat dan telkens om wijziging van de wet of van beleid. In ~ 8.6 geef ik vijf
aanbevelingen van meer structurele aard. Deze aanbevelingen hebben een ander karakter dan
de hoofdaanbeveling in ~ 8.5. In ~ 8.7 wordt dit hoofdstuk afgerond.

8.2

Belemmeringen bij een akkoord

8.2.1

Omzetbelasting

Onduidelijkheid over kwalificatie belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 in
faillissement~surseance (1.1)
Indien een schuldenaar dr schuld aan een crediteur niet betaalt, dan moet hij de daarover
reeds in vooraftrek genomen omzetbelasting terugbetalen. In dit verband wordt gesproken van
de correctie vooraftrek omzetbelasting ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968. De vraag is
hoe deze belastingschuld in een faillissement of surseance gekwalificeerd moet worden. Ik
heb verdedigd dat het mogelijk gaat om een niet-verifieerbare schuld. De kwalificatie is van
belang bij een akkoord in faillissement of surseance.13s Indien er schulden zijn die worden
gekwalificeerd als niet verifieerbaar, dan is de totale schuldenlast die bij een akkoord wordt
betrokken lager. Indien bijvoorbeeld het bedrag aan correctie vooraftrek omzetbelasting
100.000 beloopt, terwijl 40.000 niet verifieerbaar is, dan is de schuld die moet worden
meegenomen in het akkoord 60.000. Het akkoord is dan gemakkelijker te realiseren, omdat er
minder akkoordpenningen nodig zijn. Daarom leidt de onduidelijkheid over de kwalificatie tot
een belemmering.136
Rechthebbende op teruggaaJomzetbelasting is leverancier~dienstverrichter (1.2)
Indien een OB-ondernemer gcederen levert of diensten verricht dan moet hij de
omzetbelasting na uitreiking van de factuur voldoen. Indien hij onbetaald blijft, dan kan die
OB-ondernemer bij de inspecteur vragen om teruggaaf van omzetbelasting ex artikel 29,
i3s Buiten faillissement en surseance speelt de kwalificatie van schulden geen rol.
136 Zie ~ 3.2.2.3.
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eerste lid, Wet OB 1968. Bij overdracht van een vordering rijst de vraag wie dan de
rechthebbende is op een teruggaaf van omzetbelasting. De rechter heeft op grond van de
parlementaire geschiedenis beslist dat het gaat om de ondernemer die de goederen heeft
geleverd of de dienst heeft ven-icht. Bij een overgang van een onderneming ex artike131 Wet
OB 1968 gaat het recht op teruggaaf mogelijk wel mee over naaz de nieuwe schuldeiser. In
elk geval moet men in wezen historisch onderLcek ven-ichten. Men moet nagaan welke
ondernemer de ~oederen heeft geleverd of de dienst heeft vemcht. Dat extra onderLcek is een
belemmering 13
Formaliteiten bij verzoek om teruggaaf (1.3)
De schuldeiser moet bij niet-betaling het verLcek om teruggaaf indienen in het tijdvak waarin
de vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen (artikel 29, eerste lid, onderdeel a, juncto
artike133,eerste lid, Wet OB 1968). Bij insolventie is het niet altijd gemakkelijk aan te geven,
wanneer het recht op teruggaaf is ontstaan. Indien een schuldenaar niet betaalt op de
vervaldatum van de factuur, dan betekent dat nog niet dat is voldaan aan het criterium van
artikel 29, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968. Indien de factuur als gevolg van fmancieel
onvermogen onbetaald blijft, dan rijst de vraag op welk moment gezegd kan worden dat wel
aan genoemd criterium is voldaan. De schuldeiser kan te laat zijn met de vaststelling, omdat
hij zijn schuldenaar niet constant in de gaten kan houden. De Hoge Raad houdt streng vast
aan het tijdvak waarin het vercoek mcet worden ingediend. Het komt dan ook voor dat een
verLcek om ten~ggaaf te laat wordt ingediend. In de praktijk kan in een later stadium wel op
basis van een Resolutie onder omstandigheden een verzoek tot ambtshalve teruggaaf
plaatsvinden, maar dan is de rechtsbescherming ontoereikend. Tegen een beslissing van de
inspecteur op basis van deze Resolutie kan men namelijk geen beroep bij de rechter instellen.
Samenvattend ben ik van oordeel dat de schuldeiser hier wordt belemmerd in het uitcefenen
van zijn recht op teruggaaf.
Geen samenhang recht op teruggaafen correctie vooraftrek (1.4)
Het criterium voor de teruggaaf van omzetbelasting ex artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 is
niet gelijk aan het criterium voor de verschuldigdhe id van omzetbelasting vanwege niet
betaling ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968. Bij de teruggaaf gaat het erom dat de
vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen, terwijl het bij de correctie vooraftrek
omzetbelasting gaat om het tijdstip waarop en voorzover redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de schuldenaar de vergceding niet of niet geheel zal betalen. Daarnaast kent
het recht op teruggaaf de tweejaarstermijn niet. Indien dus een factuur twee jaar lang
onbetaald blijft, dan is de schuldenaar omzetbelasting verschuldigd, terwijl voor de
schuldeiser geen (automatisch) recht op teruggaaf ontstaat. Voorts moet de schuldenaar zelf
de vergceding betalen, terwijl voor het recht op teruggaaf niet uitmaakt wie er betaalt. Door
deze verschillen kan het voorkomen dat de schuldenaar omzetbelasting wordt verschuldigd op
grond van artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968, terwijl de schuldeiser geen recht op teruggaaf
op grond van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968 heeft. De Zesde Richtlijn gaat uit van
samenhang. Het gebeurt eigenlijk niet snel dat de schuldeiser eerder recht op tenaggaaf heeft,
dan dat de schuldenaar de omzetbelasting vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting
verschuldigd wordt. Deze ongelijkheid vind ik een belemmering.13s
Niet opnieuw vooraftrek meer indien alsnog betaald wordt na correctie vooraftrek OB (1.5)
Indien een schuldenaar zijn factuur niet betaalt en reeds de omzetbelasting met betrekking tot
die factuur in vooraftrek heeft genomen, dan wordt de schuldenaar het afgetrokken bedrag als
137 Zie ~ 3.2.3.2.
138 Zie ~ 3.2.3.4.
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belasting verschuldigd (conectie vooraftrek omzetbelasting ex artike129, tweede lid, Wet OB
1968). Indien later alsnog (gedeeltelijke) betaling van die factuur plaatsvindt, bijvoorbeeld bij
een akkoord, dan is dat volgens de wet geen feit op grond waarvan de omzetbelasting alsnog
wordt gecorrigeerd. In de praktijk geeft de inspecteur ambtshalve wel omzetbelasting terug
aan de schuldenaar. De wet zou de vermindering moeten regelen. Dit recht moet omkleed zijn
met bezwaar en beroep. Men is nu afhankelijk van de inspecteur. Dat beschouw ik als een
belemmering.139
Storten van vordering op aandelen wel of niet OBprestatie (1.6)
Indien een schuld wordt omgezet in aandelen, dan krijgt de schuldeiser aandelen en deze
brengt zijn vordering in ter voldoening van de inbrengplicht. Het is onduidelijk of een
schuldeiser een prestatie voor de omzetbelasting verricht. Het belang is gelegen in de vraag of
er omzetbelasting is verschuldigd bij de omzetting van vorderingen in aandelenkapitaal. Deze
onzekerheid vormt een belemmering.lao
8.2.2

Overdrachtsbelasting

Bij de overdrachtsbelasting zijn geen belemmeringen geconstateerd.
8.2.3

Inkomstenbelasting

Is medewerking aan een akkoord onder dwang ook prijsgeven? (1. 7)
Bij een akkoord behoort het voordeel van het prijsgeven voor de schuldenaar tot de winst. Op
grond van de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB
2001 is die winst vrijgesteld voorzover die de compensabele verliezen overtreft. Wordt een
schuld van 50.000 voor 40.000 kwijtgescholden, terwijl de compensabele verliezen 20.000
belopen, dan zou dat leiden tot een winst van 20.000. Er geldt evenwel een vrijstelling van
20.000, waardoor er per saldo geen winst ter zake van deze kwijtschelding is. De vraag is of
aan het vereiste van "prijsgeven" van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is voldaan, wanneer
een schuldeiser door de rechter bij een onderhands akkoord of door de wet bij een
dwangakkoord wordt gedwongen mee te werken aan dat akkoord. Bij een ontkennende
beantwoording zou bij de schuldenaar de winst die verband houdt met schuldeisers die hun
rechten niet vrijwillig hebben prijsgegeven, niet zijn vrijgesteld. In het ge~ven
cijfervoorbeeld zou dat resulteren in een winst van 20.000. Er ontstaat dan een (nieuwe)
vennootschapsbelastingschuld voor de schuldenaar, welke de doorstart zou kunnen
belemmeren. Deze onzekerheid levert een belemmering op.lal
Onduidelijkheid over "niet voor verwezenlijking vatbare rechten" in concernsituaties (1.8)
Een van de voorwaarden voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13, eerste lid,
onderdeel a, Wet IB 2001 is dat de rechten niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Bij een
"alleenstaande" schuldenaar is dit relatief gemakkelijk vast te stellen. Het ligt aanmerkelijk
moeilijker wanneer de schuldenaar deel uitmaakt van een concern. Hierbij is te denken aan
een geval waarin een schuldeiser een gedeelte van de schuld kwijtscheldt, daarbij rekening
houdend met de totale betalingscapaciteit van het concem. Ook kan de schuldenaar worden
aangesproken voor andermans schulden, bijvoorbeeld in verband met concernfinanciering.
Stel dat een schuldenaar wel haar eigen schuld kan voldoen, maar niet indien ook de schuld
van een ander door deze schuldenaar betaald mcet worden. Vraag is nu of er sprake is van
niet voor verwezenlijking vatbare rechten bij die schuldenaar. Die onzekerheid verooraaakt
i39 Zie ~ 3.2.4.1.
iao Zie ~ 3.2.4.2.
lal
Zie ~ 5.2.2.3.1.
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een belemmering. ia2
Alsnog betaling van prijsgegeven schulden wel ofniet bedrijfslast (1.9)
Het is de vraag of een betaling van een eerder prijsgegeven vordering als bedrijfslast bij de
schuldenaar in aanmerking kan v~orden genomen. Stel dat een schuldenaar in het verleden
gebruik gemaakt heeft van de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij een akkoord, waarbij de
schuldeisers SOo~o hebben gekregen. De doorstart is succesvol en de schuldenaar wil later aan
zijn (vroegere) schuldeisers de andere helft betalen. Indien een dergelijke betaling als
bedrijfslast voor de schuldenaar in aanmerking zou komen, zou de nettolast voor de
schuldenaar minder zijn. Het is onduidelijk of deze betaling als bedrijfslast in aanmerking kan
worden genomen. Deze onduidelijkheid levert dan ook een belemmering op.la3
Beperking tot kwijtschelding bij durfkapitaal (1.10)
Een schuldeiser kan zogeheten durfkapitaal aan een beginnende ondernemer(-rechtspersoon)
verschaffen. De geldgever is altijd een particulier die de vordering rekent tot box 3. Het
voordeel van dergelijke leningen is dat een particulier bij niet-betaling een aftrekpost als
persoonsgebonden verlies op de lening in aanmerking kan nemen. De mogelijkheid tot het
nemen van verlies is echter beperkt tot kwijtschelding bij oninbaarheid (artikel 6.8 Wet IB
2001). Bij een akkoord waarbij kwijtinglaa plaatsvindt, zou dus geen verlies kunnen worden
genomen. De schuldeiser ondervindt dan een belemmering.las
Dubbele heffing bij hybride lening~deelnemerschapslening (1.11)
Indien bij een akkoord een lening wordt omgezet in een hybride lening of een
deelnemerschapslening dan is bij de schuldenaar de rente niet aftrekbaar, maar wel belast bij
een ontvangende IB-ondernemer of resultaatgenieter. Fr is dus sprake van dubbele heffing
(geen aftrek, wel belastbaar). Zie ook belemmering 1.15 voor Vpb-lichamen die geen
deelneming hebben in de schuldenaar.laó Opgemerkt zij dat in het wetsvoorstel Werken aan
winst wordt voorgesteld de hybride geldlening te schrappen. De deelnemerschapslening blijft
echter bestaan en daarmee ook deze belemmering.
8.2.4

Vennootschapsbelasting

Beperking kwijtscheldingswinstvrijstelling (1.12)
Op
twee
ten einen
is
door
de
wetgever
de
toepasbaarheid
van
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling ingeperkt:
l.
bij een fiscale eenheid Vpb (artikel 8, vierde lid, en 15ac, tweede lid, Wet Vpb
1969);1 a~
2.
binnen deelnemingsverhoudingen (artikel 13ba, vierde lid, Wet Vpb 1969). ias
De eerste beperking maakt het dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij het prijsgeven van
rechten jegens een schuldenaar die tot een fiscale eenheid Vpb behoort geen toepassing vindt,
behoudens voorLOVer die schuldenaar aannemelijk maakt dat het voordeel als gevolg van dat
prijsgeven ook niet tot zijn winst zou hebben behoord, indien hij geen deel van die fiscale
iaz
ia3
iaa
ias
la6

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
'a~ Zie
ias
Zie

~ 5.2.2.3.2.
~ 5.2.2.4.
~ 5.2.2.3.1 voor het verschil tussen kwijtschelding en kwijting.
~ 5.2.2.5.5.
hierover ~ 5.2.4.1 en 5.2.4.2.
~ 6.2.2.1.1 en 6.2.2.1.2.
~ 6.2.2.2.1.
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eenheid Vpb had uitgemaakt (artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969). Stel dat aan een BV in
een fiscale eenheid Vpb aan verliezen 100 is tce te rekenen. De fiscale eenheid Vpb heeft zelf
geen verliezen, want de verliezen van de insolvente BV zijn gecompenseerd met winsten van
andere vennootschappen van de fiscale eenheid Vpb. Een schuld van de insolvente BV ad 150
wordt kwijtgescholden. De vrijstelling beloopt dan 50 (150-100) en niet 150 (150 -0). De
fiscale eenheid Vpb krijgt als gevolg van de kwijtscl~elding een winst van 100. Deze
beperking geldt ook, indien de schuldenaar deel heeft uitgemaakt van een fiscale eenheid Vpb
en sinds het ontvcegingstijdstip minder dan zes jaar is verstreken (artikel 8, vienje lid, Wet
Vpb 1969).
De tweede beperking komt erop neer dat indien de schuldeiser een deelneming in de
schuldenaar heeft en een afgewaardeerde vordering op deze schuldenaar prijsgeeft, hij winst
moet nemen, tenzij en vooraover het voordeel door het prijsgeven leidt tot belastbare winst in
Nederland of, bij een buitenlandse schuldenaar, meebrengt dat het voordeel bij de schuldenaar
wordt betrokken in de heffing van een belasting naar de winst die naar Nederlandse
maatstaven redelijk is. Stel dat de schuldeiser een vordering van 100 heeft afgewaardeerd tot
10. De compensabele verliezen van de schuldenaar belopen 80. Bij een akkoord wordt 10
uitgekeerd aan de schuldeiser. De kwijtscheldingswinstvrijstelling beloopt 10 (100 - 80 - 10).
De schuldeiser moet nu een winst van 10 nemen. Die kan wel aan een opwaarderingsreserve
worden toegevcegd, maar dat is een beclaimde reserve. In nonmale gevallen wordt op termijn
10 winst genomen. In wezen wordt de heffing over 10 uitgesteld.
Deze beperkingen belemmeren een schuldsanering bij een fiscale eenheid Vpb en in
deelnemingsverhoudingen.
Terugwerkende kracht artikel8, vierde lid, Wet Vpb 1969 (1.13)
Bij belemmering 1.12 kwam de werking van artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 aan bod. Dit
artikellid is per 1 januari 2003 in werking getreden, maar het heeft de facto terugwerkende
kracht. Indien bijvoorbeeld een vennootschap in 2006 uit een fiscale eenheid Vpb wordt
ontvcegd, dan zijn verliezen uit 2000 (dus voordat evengenoemd artikellid in werking trad)
bepalend voor de vraag hoeveel de kwijtscheldingswinstvrijstelling beloopt. Deze
terugwerkende kracht levert een belemmering op voor het tot stand brengen van een
akkoord.la9
Aftrekbeperking converteerbare geldlening (1.14)
Bij een akkoord kunnen de schulden worden omgezet in een converteerbare geldlening. Een
van de voordelen is dat dan de verliescompensatie van de schuldenaar in stand blijft. Artikel
lOb Wet Vpb beperkt echter bij de schuldenaar de aftrek van de overeengekomen periodieke
rente bij converteerbare obligaties. De waarde van het conversierecht is voor de schuldenaar
niet aftrekbaar, maar wel belast bij de schuldeiser. Hier is sprake van dubbele belastingheffing
(enerzijds belast, anderaijds geen aftrek). Dit levert een belemmering op. lso In het
wetsvoorstel Werken aan winst zal men de inhoud van artikel lOb Wet Vpb 1969 terugvinden
bij artikel 10, tweede lid, onderdeel j, Wet Vpb 1969, maar het aftrekverbod blijf gelden,
vanaf 2007 mogelijlc ook voor warrants.
Dubbele heffing bij hybride lening~deelnemerschapslening (1.15)
Bij een hybride lening en deelnemerschapslening is de rente niet aftrekbaar bij de
schuldenaar, maar wel belast bij de schuldeiser, als die geen deelneming in de schuldenaar
la9 Zie ~ 6.2.2.1.2.
iso Zie ~ 6.2.3
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heeft. Deze dubbele belastingheffing levert een belemmering op. t s~ Zie ook belemmering 1.11
voor een IB-ondernemer en resultaatgenieter wanneer zij schuldeiser zijn.
Problemen bij herwaarderingvan afgewaardeerde vorderingen (1.16)
Bij belemmering 1.12 kwam de beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij
afgewaardeerde vorderingen in deelnemingsverhoudingen aan bod. Waar het nu om gaat zijn
andere belemmeringen in deelnemingsverhoudingen. Stel dat de schuldeiser een vordering
heeft van 100. Die wordt afgewaan3eerd tot 0 in verband met de slechte financiële tcestand
van de schuldenaar. Vervolgens wordt de vordering omgezet in aandelenkapitaal. De
schuldeiser dient nu een winst van 100 (-bedrag van de afwaardering) te nemen. Dit bedrag
van 100 mag ten laste van de winst aan een opwaarderingsreserve worden toegevcegd,
waardoor er per saldo geen winst is. Wel is de opwaarderingsreserve een beclaimde reserve en
naarmate de waarde van de deelneming stijgt, moet de aandeelhouderwoormalig schuldeiser
winst nemen. De vaststelling van de waarde van een deelneming in het kader van de
opwaarderingsreserve (artikel 13ba, ~ijfde lid, Wet Vpb 1969) zal snel aanleiding geven tot
discussie met de belastinginspecteur. Voorts houdt het systeem geen rekening met
preferenties. De waarde van de deelneming kan dan wel stijgen, maar dat betekent nog niet
dat de schuldeiser alsnog had kunnen worden betaald. De voornoemde belemmeringen staan
nog los van de vraag of het niet verstandig is een einde te maken aan het onderscheid tussen
eigen en vreemd vermogen. Dan zou de problematiek van afgewaardeerde vorderingen niet
eens bestaan. Nu ligt daar het feit dat de regeling tot belemmeringen leidt. i s2
8.2.5

Invorderingswet 1990

Meer bescherming voor grote bedrijven (1.17)
De Ontvanger heeft op grond van paragraaf 1, negende lid, Leidraad Invordering 1990 bij
invordering tcestemming van het Ministerie nodig, indien door de invorderingsmaatregelen
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het voortbestaan wordt bedreigd van een bedrijf
of een geheel van bij elkaar behorende bedrijven of een zelfstancíig uitgeoefend beroep,
waaraan in totaal meer dan vijftig werknemers zijn verbonden. Naar mijn oordeel gaat van de
consultatie van het Ministerie een zekere beschermende werking voor de grotere bedrijven uit.
Dat levert dan een belemmering op voor de bedrijven die niet onder deze beleidsregel
vallen. ~ s3

Veranderlijkheid Leidraad Invordering 1990 (1.18)
De Leidraad Invordering 1990 kan zich snel wijzigen, mede doordat wijziging buiten het
parlement om kan. Dit betekent dat er altijd een potentieel gevaar is dat de Leidraad
Invordering 1990 ineens bepaalde verzwaringen voor de belastingplichtige kan voorschrijven.
Dit is het geval geweest bij uitstel van betaling.Uitstel van betaling kan nodig zijn
voorafgaande aan het uitvceren van een doorstartconstructie. Dat neemt niet weg dat de
veranderlijkheid bij een akkoord minder zwaar kan wegen, nu een groot aantal regels inzake
het akkoord zijn te vinden in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Die zijn minder
aan verandering onderhevig en bovendien is het tcepassingsgebied door delegatie beperkt.
Daarvoor moet immers een grondslag bestaan in de Invorderingswet 1990. De Leidraad
Invordering 1990 betreft de wijze van uitoefening van bevoegdheden cbor de Ontvanger.
Aangezien een groot aantal kwestie zijn opengelaten, is de impact van de Leidraad
Invordering 1990 groot. De Staatssecretaris heeft veel vrijheid tot wijzigen De
's' Zie ~ 6.2.4.4.
~52 Zie ~ 6.2.5.3.
is3 Zie ~
7.3.
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veranderlijkheid, die mede het gevolg is van de grote vrijheid tot wijzigen, levert een
belemmering voor de insolventiepraktijk op.lsa
Ontbreken van een aanwijzing voor het akkoordpercentage (I.19)

Op grond van artikel 22 Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990 is bepaald dat de
Ontvanger medewerking aan een akkoord slechts verleent, indien (onder meer) het te
ontvangen deel van de belastingschuld een substantieel gedeelte is, zowel absoluut als in
relatie tot de totale belastingschuld. De individuele Ontvangers leggen dit allemaal
verschillend uit. Het is een belemmering dat er geen percentage of andere aanwijzingen
worden gegeven.lss
8.3

Belemmeringen bij een aandelentransactie

8.3.1

Omzetbelasting

Twijfel over hoofdelijke aansprakelijkheidbij de verbreking fiscale eenheid OB (2.1)
Alle onderdelen van een fiscale eenheid OB zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelasting (artikel 43 Inv.). Een gezonde vennootschap kan dus aansprakelijk zijn voor
de omzetbelasting die ontstaat doordat een zieke vennootschap haar schulden niet betaalt.
Daarom zal men in zo'n situatie de fiscale eenhe id OB willen verbreken door het zieke
onderdeel te ontvoegen. In de praktijk vindt verbreking plaats door een zodanig aantal
aandelen te vervreemden dat niet langer de meerderheid van de aandelen wordt gehouden. Het
is onduidelijk of door verbreking van een fiscale eenheid OB de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de correctie vooraftrek omzetbelasting kan worden afgewend. Op twee terreinen speelt
de onduidelijkheid. Allereerst is onduidelijk of de correctie vooraftrek omzetbelasting nog
vóór de verbreking van de fscale eenheid OB ontstaat.lsó Ten tweede is het de vraag of indien
de fiscale eenheid OB de omzetbelasting in vooraftrek heeft genomen, een van de
participanten van die fiscale eenheid OB zich door ontvlechting kan ontdoen van de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de correctie vooraftrek omzetbelasting, ongeacht wanneer
die ontvlechting plaatsvindt. Door deze onzekerheid is het niet onwaarschijnlijk dat men bij
ontvlechting van een fiscale eenheid OB veiligheidshalve beslist om niet te opteren voor een
aandelentransactie, maar voor een activatransactie. Bij een activatransactie wordt de
belastingschuld achtergelaten in de fiscale eenheid OB. Daarmee wordt de beslissingsvrjheid
belemrnerd.ls~
8.3.2
Overdrachtsbelasting
Bij de overdrachtsbelasting zijn geen belemmeringen geconstateerd
8.3.3

Inkomstenbelasting

Wachtjaar tax-credit (2.2)
Bij het einde van een aanmerkelijk belang kan de aanmerkelijkbelanghouder een
belastingkorting van 250~o van het verlies krijgen (artikel 4.53 Wet IB 2001). Stel dat de
aanmerkelijkbelanghouder de aandelen in het verleden hee~ aangeschaft voor 100.000. Bij
verkoop in 2006 worden de aandelen verkocht voor 10.000. Door de verkoop heeft het
~sa Zie ~ 7.s.2.

~ss Zie ~ 7.6.3 (onderdeel a2).
lsb
Zie ~ 3.5.2.3, kopje "Verbreking fmanciële verwevenheid".
ls~ Zie ~ 3.5.4.
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aanmerkelijk belang in 2006 een einde genomen. De belastingkorting beloopt 250~o van
(100.000 - 10.000) - 22.500. De belastingplichtige kan de~ belastingkorting pas in 2008 in
aanmerking nemen. Dit wachtjaar is een belemmering.lsa
Beperking verliesverrekeningstermijn bij aanmerkelijkbelanghouder (2.3)
In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld de verliesverrekening bij een
aanmerkelijk belang te beperken tot het voorafgaande kalenderjaar en de negen volgende
kalenderjaren (thans drie jaar carryback en onbeperkte carryforward). Voorts wordt
voorgesteld de verrekening van de belastingkorting (omzetting van verlies uit aanmerkelijk
belang in een belastingbedrag) te beperken tot negen jaar, hetgeen nu onbeperkt is. Beide
voorstellen vormen een belemmering.IS9
Tegengaan tussentijdse verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties (2.4)
Op grond van artikel 4.24 Wet IB 2001 kan geen negatief vervreemdingsvoordeel in
aanmerking worden genomen, indien de aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen vervreemdt,
maar zijn belang bij de activiteiten van de vennootschap direct of indirect geheel of nagenoeg
geheel behoudt. Deze regeling geldt in beginsel ook indien de aandelen worden vervreemd
aan de echtgenoot of partner of een van hun bloedverwanten in de rechte lijn. De
aanmerkelijkbelanghouder wordt belet een verlies te nemen en dat is een belemmering.1óo
8.3.4

Vennootschapsbelasting

Deelnemingsvrijstellinglliquidatieverliesregeling beletten een aandelentransactie (2.5)
Door de deelnemingsvrijstelling blijven de uit een deelneming genoten voordelen (zowel
positieve, als negatieve) buiten de winstberekening van de aandeelhouder. Bij insolvente
vennootschappen zal er bij verkoop van de aandelen vaak een verlies zijn. Stel dat de
aandelen destijds zijn aangekocht voor 100.000 en verkoop vanwege de slechte financiële
toestand van de vennootschap maar 1000 oplevert, dan is het verlies van 99.000 fiscaal niet
aftrekbaar.
Op grond van de liquidatieverliesregeling kan de aan de vennootschapsbelasting onderworpen
aandeelhouder bij liquidatie van de dochtervennootschap verlies remen (artikel 13d Wet Vpb
1969). De omvang van het liquidatieverlies is het opgeofferde bedrag minus de liquidatieuitkeringen. Deze liquidatieverliesregeling kan een negatieve rol spelen bij een
aandelentransactie, omdat verkoop van de aandelen door de deelnemingsvrijstelling fiscaal
geen aanleiding zal zijn voor het nemen van verlies (zie hiervoor) of liquidatieverlies (er
wordt immers niets grliquideerd). De aandeelhouder kan ook niet in een later stadium een
verlies nemen.
Hierdoor zou de aandeelhouder de voorkeur kunnen hebben voor een activatransactie boven
een aandelentransactie, omdat bij een activatransactie de mogelijkheid blijft om na liquidatie
van de vennootschap een liquidatieverlies te nemen. De aandeelhouder wordt hier belemmerd
in zijn beslissingsvrijheid.
Verkoopkosten deelneming niet langer aftrekbaar (2.6)
In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld om de kosten ter zake van
vervreemding van een deelneming niet meer aftrekbaar te maken. Daardoor worden de
158 Zie ~ 5.3.4.2.
159 Zie ~ 5.3.4.2.
ibo
Zie ~ 5.3.4.3
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nettokosten verhoogd. Dit is een belemmering voor de verkopende partij.161
Aankoopkosten deelneming niet aftrekbaar (2.7)
De aankoopkosten bij de verwerving van een deelneming, zoals notariskosten en kosten van
externe adviseu~s, zijn niet aftrekbaar. De Hoge Raad had tot aftrekbaarheid van deze kosten
besloten, maar de wetgever heeft om budgettaire redenen ingegrepen. Door de nietaftrekbaarheid zijn de nettokosten voor de kopende partij hoger.162
R'inst door ontvoeging in zicht van liquidatie (2.8)
De strekking van artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 is dat bij ontvoeging uit een fiscale
eenheid Vpb door een aandelentransactie in het zicht van liquidatie de schuld van de
ontvcegde dochter moet worden geherwaardeerd op de bedrijfswaarde van de vordering. Stel
dat de schuldenlast 500.000 beloopt, terwijl door insolventie van de schuldenaar de werkelijke
waarde voor de schuldeisers maar 100.000 is. Dan mcet de fiscale eenheid Vpb bij
ontvceging van die insolvente dochter in het zicht van liquidatie een winst van 400.000
nemen. Indien er binnen de fiscale eenheid Vpb voldoende compensabele verliezen zijn, dan
is er per saldo geen winst. Indien de verliezen van die dochter in het verleden geheel of
gedeelteli~lc zijn gecompenseerd binnen de fiscale eenheid Vpb, dan zal er winst zijn. De
belastingschuld kan dus oplopen tot 29,60~0 (Vpb-tarief 2006) van 400.000 - 118.400. Indien
ontvoeging van een insolvente dochter leidt tot substantiële belastingschulden, dan zal dit de
herstructurerin~ van insolvente concems door middel van een aandelentransactie
belemmeren.1ó
Hej~ng na ontvoeging uit een fiscale eenheid Vpb (2.9)
Bij ontvoeging uit een fiscale eenheid Vpb dient de schuldeiser zijn vordering op een
schuldenaar die ook tot de fiscale eenheid Vpb behoort (de zogeheten onderlinge vorderingen)
te stellen op de nominale waarde of, indien die lager is, op de bedrijfswaarde. De schuldenaar
dient zijn schuld te stellen op de nominale waarde. Deze regeling, neergelegd in artikel 15aj,
tweede lid, Wet Vpb 1969 kan niet leiden tot winst, want de aanpassing van de boekwaarden
gebeurt nog gedurende het bestaan van de fiscale eenheid Vpb. Aangezien er bij een fiscale
eenheid Vpb maar één belastingplichtige is, wordt de winst dus niet beïnvloed. Wel kan er
een probleem optreden bij waardeaangroei van de vordering na de ontvceging. In voornoemd
artikellid is geregeld dat deze waardeaangroei in een aantal gevallen onbelast is. Het blijkt
echter dat er toch gevallen zijn die wel leiden tot belastingheffmg. Dit is als de tweede
standaardvoorwaarde (oud recht) is toegepast, de schuldenaar en schuldeiser weer een fiscale
eenheid Vpb aangaan, bij kwijtschelding na ontvoeging en wanneer de vordering op een
gevcegde maatschappij is aangekocht tijdens het bestaan van de fiscale eenheid Vpb en die
vordering bij ontvoeging nog steeds onvolwaardig is. In deze situaties is sprake van een
belemmering 16a
Heffing na voeging in een fiscale eenheid Vpb (2.10)
Ingevolge artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 mcet bij vceging in een fiscale eenheid Vpb
de schuldeiser zijn vordering op een schuldenaar die ook tot de fiscale eenheid Vpb gat
behoren (de zogeheten onderlinge vorderingen) stellen op de bedrijfswaarde of, indien die
lager is, de nominale waarde. De schuldenaar stelt zijn schuld op de boekwaarde van de
vordering. Bij een onvolwaardige vordering zal de schuldenaar winst moeten nemen, maar
161 Zie ~ 6.3.2.1.
162 Zie ~ 6.3.2.2
163 Zie ~ 6.3.4.4.3.
iba
Zie ~ 6.3.4.5.1.
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indien en voorcover er coirpensabele verliezen zijn zal dit niet leiden tot belastingheffing. In
sommige gevallen kan er toch sprake zijn van belastingheffmg bij de schuldenaar. Men kan
denken aan een geval waarin de schuldenaar door de beperking van verrekening van
houdsterverlie~n (artikel 20, vierde lid, Wet Vpb 1969) geen of onvoldoende verrekenbare
verliezen heeft of dat verliezen zijn geleden door niet aftrekbare verliezen op een deelneming.
De belastingheffing levert een belemmering op. t 65
Meegeven van verliezen na ontvoeging uit fiscale eenheid Vpb (2.11)
Bij ontvoeging van een fiscale eenheid Vpb kunnen verliezen die aan de ontvoegde
dochtermaatschappij zijn tce te rekenen (tot het bedrag van de verliezen van de fiscale
eenheid Vpb) worden meegegeven. Er gelden echter allerlei belemmerende beperkingen. Zo
kan niet een gedeelte van de verliezen worden meegegeven. Indien de verliesgevende
activiteiten worden ondergebracht in een nieuwe dochtermaatschappij, dan kunnen de
verliezen die samenhangen met die activiteiten niet worden meegegeven bij ontvoeging. Deze
dochtermaatschappij heeft immers die verliezen niet zelf geleden. Een derde belemmering is
dat de verliezen niet kunnen worden meegegeven aan een aansluitende fiscale eenheid Vpb.
Indien de fiscale eenheid Vpb bestaat uit een moeder, een dochter en twee kleindochters en na
de ontvoeging de fiscale eenheid Vpb bestaat uit die dochter en twee kleindochters, dan
kunnen de verliezen niet worden meegegeven aan de nieuwe fiscale eenheid Vpb.166
8.3.5

Invorderingswet 1990

Meer bescherming voorgrote bedrijven (2.12)

Zie belemmering 1.17. Ook bij een aandelentransactie speelt deze kwestie.
Veranderlijkheid van de LeidraadInvordering 1990 (2.13)
Zie ook belemmering 1.18. In ~ 7.7 bleek dat er bij een aandelentransactie nauwelijks
aspecten van invordering een rol spelen. Toch acht ik de belemmering veroorzaakt door de
veranderlijkheid van de Leidraad Invordering 1990 ook bij een aandelentransactie relevant.
Dit omdat bijvoorbeeld ook een aangelegenheid als uitstel van betaling een rol kan spelen. Zie
hierover nader aanbeveling 5 over de duuraaamheid van wetgeving en beleidsregels.

8.4

Belemmeringen bij een activatransactie

8.4.1

Omzetbelasting

Overdracht onderneming en artike131 Wet OB 1968 (3.1)
Op grond van artikel 31 Wet OB 1968 kan een algemeenheid van goederen vrij van
omzetbelasting worden overgedragen. Bij de overdracht van een materiële onderneming
waarop dit onderaoek ziet, zal bijna altijd sprake zijn van een algemeenheid van gcederen. In
zovenre is er geen belemmering. Wanneer ten onrechte omzetbelasting in rekening wordt
gebracht dan kan herLiening door de inspecteur plaatsvinden. Hiervoor heeft de
Staatssecretaris een Besluit genomen, maar daardoor is men feitelijk afliankelijk van de
discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de belastingadministratie. Men kan zich niet tot
een rechter voor een inhoudelijke beoordeling over de voorwaarden inzake de heraiening
wenden. Dat is een belemmering. t6~
'6s
Zie ~ 6.3.4.5.2.
'66
Zie ~ 6.3.4.6.
167 Zie ~ 3.4.4.
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8.4.2

Overdrachtsbelasting

Onmogelijke vereisten voor fusi~ splitsing en interne reorganisatie (3.2)
Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling voor de fusie, juridische splitsing en
inteme reorganisatie. Men zou deze middelen kunnen inzetten om onroerend gced te
herpositioneren binnen een concern. Juist de vervreemding van onroerend goed kan voor de
schuldenaar relevant zijn om liquide middelen te kunnen verkrijgen. Hierbij teken ik wel aan
dat het onroerend goed verhypothekeerd kan zijn, maar mogelijk is er een surplus boven de
lening die door verkoop liquide kan worden gemaakt. Aan de vrijstelling zijn echter
specifieke vereisten zoals uitreiking van aandelen, het vervreemdingsverbod, aanhoudingseis
en de voortzettingseis verbonden. Daarom is het niet mogelijk onroerend gced vrij van
overdrachtsbelasting binnen een concern over te dragen om liquide middelen te verkrijgen,
hetgeen een belemmering oplevert. 16s
8.4.3

Inkomstenbelasting

Tegengaan verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties (3.3)
Het bij belemmering 2.3 gestelde is mutatis mutandis van toepassing wanneer de activa
worden vervreemd en de vennootschap wordt geliquideerd.
Wachtjaar tax-credit (3.4)
Bij belemmering 2.2 ging ik al in op het wachtjaar. Bij een activatransactie kan het nog langer
duren eer de belastingkorting in aanmerking kan worden genomen. Indien in het bij
belemmering 2.2 gegeven voorbeeld geen aandelentransactie in 2006 plaatsvindt, maar in dat
jaar een activatransactie gevolgd door een faillissement, dan neemt het aanmerkelijk belang
pas een einde op het moment dat de vereffening is voltooid. Stel dat dit in 2008 is, dan kan
door het wachtjaar pas over het kalenderjaar 2010 de belastingkorting in aanmerking worden
genomen. Hier weegt het wachtjaar in wezen nog zwaarder doordat pas later sprake is van het
einde van het aanmerkelijk belang. Ook hier moet dus gezegd worden dat het wachtjaar een
belemmering is.169

Beperking verliesverrekeningstermijn bij aanmerkelijkbelanghouder (3.5)
Zie hiervoor belemmering 2.3.
Soms verkeerd tarief voor aanmerkelijkbelangverliezen (3.6)
De vraag is tegen welk tarief de aanmerkelijkbelanghouder een tax credit mcet krijgen. Een
ondernemer die onderworpen is aan de inkomstenbelasting, krijgt te maken met een maximaal
belastingtarief van 520~0 (box 1). Bij een BVINV met aanmerkelijkbelanghouders rust op door
de vennootschapsbelasting van 29,60~o afgeroomde winst nog een inkomstenbelastingclaim,
namelijk belasting in verband met een aanmerkelijk belang (box 2). Winsten bij een BV
worden dus belast tegen 47,2oro. Bij verliezen zou men ook hiermee rekening dienen te
houden, want voor een IB-ondernemer zijn ondernemingsverliezen ook aftrekbaar tegen
(maximaal) 52oro. De aanmerkelijkbelanghouder krijgt echter maar een ta~credit van 250~0
(artike14.53 Wet IB 2001). In de gevallen waarin de vennootschap de verliezen niet meer kan
verrekenen en het verliezen betreft die economisch door de aandeelhouders worden gedragen,
dan zou de aanmerkelijkbelanghouder zijn verlies moeten kunnen vergelden tegen het
progressieve tarief van box l. Het is een belemmering dat dan een verkeerd tarief wordt

168 Zie ~ 4.5.4.2, 4.5.4.3 en 4.5.4.4.
169 Zie ~ 5.4.3.4.
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gehanteerd. l~o
8.4.4

Vennootschapsbelasting

Wanverhouding liquidatieverlies en verliezen door deelneming (3.7)
De liquidatieverliesregeling houdt in dat een aan de vennootschapsbelasting onderworpen
aandeelhouder bij liquidatie van een deelneming een verlies kan nemen (artikel 13d Wet Vpb
1969). De omvang van het liquidatieverlies is het opgeofferde bedrag minus de liquidatieuitkeringen. Het is mogelijk dat het te nemen liquidatieverlies in geen verhouding staat tot de
bij de deelneming onverrekende verliezen. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat in
extreme gevallen een beroep op de hardheidsclausule kan worden gedaan. Het is echter
volstrekt onduidelijk aan welke gevallen men moet denken. Deze onzekerheid vormt een
belemmering. ~ ~ ~
Beperking opgeofferd bedrag bij doorschuiving binnen concern (3.8)
Artike113d, zesde lid, Wet Ypb 1969 voorkomt het ophogen van het opgeofferd bedrag door te
bepalen dat het opgeofferde bedrag bij verkrijging van een deelneming van een ander
concernlichaam niet hoger is, dan hetgeen dat andere concernlichaam zelf voor die
deelneming had opgeofferd. De regeling werkt eenzijdig ten gunste van de fiscus. Het zou
consequenter zijn om dan uit te gaan van een "concern-opgeofferd-bedrag ". Nu werkt de
regeling alleen in het voordeel van defiscus. Hier zie ik dan ook een belemmering. ~ 72
Tijdstip nemen liquidatieverlies (3.9)
Het liquidatieverlies kan worden genomen op het tijdstip waarop de vereffening is voltooid.
Met name bij een faillissement kan het lang duren eer de vereffening is voltooid, bijwoorbeeld
als gevolg van procedures door of tegen de curator. Dit levert een belemmering op. l 3
Verliesverdamping (3.10)
Na een activatransactie wordt de vennootschap vaak geliquideerd. De achtergebleven
verliezen kunnen niet meer verrekend worden met winsten en gaan dan feitelijk teloor. Dit
komt door de rechtssubjectgebondenheid van verliezen De verliezen zijn gekoppeld aan de
vennootschap en gaan dus niet mee met de overgedragen onderneming. De nieuwe
vennootschap die de ondememing heeft overgenomen kan de verliezen niet gebruiken om
tcekomstige winsten te compenseren. Dit levert een belemmering op.
Beperking verliesverrekeningstermijnen (3.11)
In het wetsvoorstel Werken aan winst wordt voorgesteld om de achterwaartse
verliesverrekening te beperken tot één jaar en de voorwaartse verliesverrekening tot negen
jaar. Thans wordt een verlies verrekend met de winst van de drie voorafgaande jaren en alle
daaropvolgende jaren. Dit voorstel levert een belemmering op, met name de beperking van de
achterwaartse verliesverrekening.l~a
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8.4.5

Invorderingswet 1990

Meer bescherming voorgrote bedrijven (3.12)
Zie ook belemmering 1.17 en 2.12. Bij een activatransactie speelt die belemmering eveneens.

Veranderlijkheid LeidraadInvordering 1990 (3.13)
De Leidraad Invordering 1990 kan zich snel wijzigen, mede doordat wijziging buiten het
parlement om kan. Dit betekent dat er altijd een potentieel gevaar is dat de Leidraad
Invordering 1990 ineens bepaalde verzwaringen voor de belastingplichtige kan voorschrijven.
Zie ook de belemmeringen 1.18 en 2.13.
Bodem(voor)recht (3.14)
Het bodem(voor)recht is een belemmering bij de doorstart van een onderneming, omdat de
Ontvanger feitelijk tot op zekere hoogte "een vcet tussen de deur" heeft.1~5 In de praktijk
probeert men te voorkomen dat de Ontvanger bodembeslag legt en daazom worden
ontwijkingsconstructies1~ó uitgevcerd, waardoor de onderneming minimaal enkele dagen stil
komt te liggen en soms geheel wordt ontmanteld.
8.5
Hoofdaanbeveling: aanpassing van wet of beleid
De huidige fscale wetgeving belemmert doorstart van ondernemingen. Naar mijn opvatting
moet de wetgever zo spoedig mogelijk wetswijzigingen doorvoeren om een aantal
geconstateerde belemmeringen weg te nemen. Voor wat betreft de artikelen uit de Wet Vpb
1969 biedt de vervanging van deze wet door de Wet Vpb 2007 per 1 januari 2007 een gcede
gelegenheid om wetswijzigingen door te vceren. Los hiervan dient men zich te realiseren dat
fiscale wetgeving veel meer aan verandering onderhevig is dan civiele wetgeving. Ieder jaar
presenteert de Staatssecretaris kort na de zomer een Belastingplan waarin wijzigingen van
belastingwetten zijn opgenomen. Deze wijzigingen mceten dan kracht van wet krijgen op 1
januari van het jaar daaraanvolgend. Het gaat niet enkel om aarpassingen van bedragen of
tarieven, maar ook om inhoudelijke wijzigingen. Zo werd het Belastingplan 2006 op 20
september 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden177 en de wijzigingen zijn ingegaan op 1
januari 2006. l~g Het Belastingplan 2006 stond in het teken van de uitvcering van de
hervormingsagenda van het kabinet. De speerpunten waren: evenwichtig inkomensbeeld,
versterking van de economie, bevordering van arbeidsparticipatie, verbetering van de
concurrentiepositie, een impuls voor kennis en innovatie, het terugdringen van
administratieve lasten en verbetering van de milieubalans.179 Ieder jaar bestaat erdus een kans
dat een onderdeel van de fiscale wetgeving veranderd wordt.
Het is niet mogelijk alle belemmeringen weg te nemen met het aanpassen van de wet. De
verschijningsvormen van belemmeringen zijn zo divers dat ze moeilijk allemaal in
aanmerking komen voor aanpassing van wetgeving. Indien een geval niet in aanmerking komt
voor aanpassing van de wet, dan moet er mijns inziens een oplossing komen door middel van
beleid van de Staatssecretaris. Bij beleid door de Staatssecretaris dient men zich te realiseren
dat er twee soorten Besluiten bestaan. De eerste soort betreft het goedkeuringsbesluit. De
Staatssecretaris keurt dan iets gced in een geval waarin de wet onduidelijk is of niet voorziet.
~~s Zie~ 7.8.7.
I~6
Zie ~ 7.8.5.
177 Kamerstukken 112005-2006, 30 306, nr. 1.
178 Wet van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, artikel XXXV.
1~9
Kamerstukken I1200~2006, 30 306, nr. 3, blz. 2-3.
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Ook is het mogelijk dat hij een situatie gcedkeurt die strikt genomen afwijkt van de wet, maar
waarin het opportuun is belastingheffing achterwege te laten. De belastingplichtige kan op
een dergelijk Besluit een beroep doen op basis van het vertrouwensbeginsel, desnoods bij de
rechter. De tweede soort betreft het interpretatiebesluit. De Staatssecretaris geeft zijn visie op
de uitleg van de wet. De oplossing zceken in gcedkeurende Besluiten van de Staatssecretaris
lijkt mij geschikt als het gaat om kleine kwesties waarbij vervvacht mag worden dat de
Staatssecretaris bereid is een goedkeurend Besluit ter zake te nemen. Als voorbeeld geef ik
een belemmering bij ontvceging uit een fiscale eenheid Vpb. In ~ 6.3.4.5.1 gaf ik in navolging
van Bobeldijk aan dat de anticumulatiebepaling van artikel 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969
niet geldt als de tweede standaardvoorwaarde, dus oud recht, bij de vceging was toegepast.lso
Dit lijkt mij een goed voorbeeld om af te doen bij goedkeurend Besluit. Bovendien zal de
Staatssecretaris genegen zijn dit goed te keuren, omdat het overeenstemt met de ratio van dit
artikellid. Het veranderen van wetgeving lijkt me dan een te zwaar middel. Bovendien zou
men een artikel complexer maken ten behceve van weinig voorkomende situaties.
Hierna zal ik voor alle geconstateerde 411a1 belemmeringen nagaan of inet wijziging van wet
of beleid de belemmering kan worden weggenomen.
Onduidelijkheid over kwalificatie belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 in
faillissemendsurseance (1.1)
De kwalificatie van de belastingschuld ex artikel 29, tweede lid, Wet OB 1968 in een
faillissemerrtlsurseance lijkt mij niet iets wat thuishoort in de fiscale wetgeving, maar in de
Faillissementswet. De kwalificatie is in de eerste plaats een civielrechtelijke aangelegenheid.
Daarom zal de wetgever moeten aangeven wat hij onder een faillissementsschuld,
bcedelschuld of niet-verifieerbare schuld wil begrijpen. Momenteel is de kwalificatie van
schulden in faillissement voornamelijk rechtersrecht. Overigens heeft de Commissie
Insolventierecht bij haar brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 20061s2 al aangekondigd het
begrip boedelvordering te willen beperken.
Rechthebbende op teruggaafomzetbelasting is leverancier~dienstverrichter (1.2)
Ik bepleit een systeem waarin de schuldeiser, ongeacht of deze de gcederen heeft geleve~rl of
de dienst heeft verricht, rechthebbende op de teruggaaf is. Daarvoor zou op het eerste gezicht
geen wetswijziging nodig zijn, want de wet laat zich immets niet uit over de vraag wie de
rechthebbende op de teruggaaf is. Er staat alleen dat teruggaaf wordt verleend, maar niet aan
wie. De rechter heeft de parlementaire geschiedenis zo uitgelegd dat de teruggaaf tcekomt aan
degene die de gcederen heeft geleven~ of de dienst heeft verricht. Daarom is toch aanpassing
nodig van artikel 29, eerste lid, Wet OB 1968. De ánsnede "Op verLOek wordt teruggaaf
verleend" moet worden veranderd in "Op veraoek wordt aan de schuldeiser van de vergceding
teruggaaf verleend".

Formaliteiten bij verzoek om teruggaaf(1.3)
De praktijk waarin op basis van een Resolutie tot ambtshalve teruggaaf kan worden
overgegaan, moet worden vervangen door een wettelijke regeling. Voorts moet de schuldeiser
de mogelijkheid worden geboden een verLOek om teruggaaf later in te dienen. Dit wordt
opgelost door in artikel 33, eerste lid, Wet OB 1968 een nieuwe volzin tce te vcegen: "Bij een
veraoek om teruggaaf op de voet van artikel 29, eerste lid, wordt het verzcek ingediend
binnen een jaar nadat het recht op teniggaaf is ontstaan." Daarmee breng ik geen verandering
180 Belemmering 2.7.
~g~ 41 - 19 f 13 t 14- 5(doublures).
182 Vindplaats nog onbekend.
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aan in het ontstaanstijdstip van het recht op teruggaaf, want dat staat in artikel 29, eerste lid,
Wet OB 1968, waaraan ik niet torn.
Geen samenhang recht op teruggaafen correctie vooraftrek (1.4)
Wanneer men gelijktijdige tcepassing van het recht op ten~ggaaf en dr eorrectie vooraftrek
omzetbelasting wil, dan moeten de criteria in het eerste lid en tweede lid van artikel 29 Wet
OB 1968 gelijk worden gemaakt. Daartoe stel ik voor onderdeel a van artikel 29, eerste lid,
Wet OB 1968 te laten vervallen. Artikel 29, eerste lid, wordt dan één zin:
"Op verlcek wordt teruggaaf verleend van de belasting ter zake van leveringen en diensten,
vooraover de vergoeding wordt terugbetaald omdat een vermindering van de vergoeding is
verleend, omdat de goederen in ongebruikte staat zijn teruggenomen of omdat de ondernemer
als bedoeld in het tweede lid de belasting overeenkomstig dat lid is verschuldigd."
Niet opnieuw vooraftrek indien alsnog betaald wordt na correctie vooraftrek OB (1.5)
Er moet een wettelijke regeling komen op basis waarvan vennindering van omzetbelasting
kan worden verleend, indien de belastingschuld vanwege de correctie vooraftrek
omzetbelasting reeds is ontstaan en later alsnog betaling door de schuldenaar van de schuld
aan de schuldeiser plaatsvindt. Praktijk is wel dat de belastinginspecteur overgaat tot
ambtshalve vermindering, maar de belastingplichtige moet een wettelijk recht tot
vermindering krijgen. Daarom kan dit worden opgelost door aan artikel 29, tweede lid, Wet
OB 1968 aan het slot de volgende zin tce te voegen: ""Er vindt vermindering van de belasting
plaats voorzover na het verschuldigd worden van de belasting alsnog betaling plaatsvindt."
Storten van vordering op aandelen wel of niet OBprestatie (1.6)

Dit probleem kan de Nederlandse wetgever in elk geval niet oplossen, omdat het gaat om
Europese regelgeving. De vraag is dan of de Europese wetgever moet optreden door
verandering van de Zesde Richtlijn. Dat lijkt me een te sterk middel. Ook kan de
Staatssecretaris dit niet oplossen met een Besluit, omdat hij daarmee vooruit zou lopen op een
rechterlijke beslissing. Zoals ik al aangaf in ~ 3.2.4.2 is het gezien de stand van de
jurisprudentie waarschijnlijk dat de rechter die deze casus krijgt voorgelegd, bepaalt dat er
geen omzetbelasting zal worden geheven, omdat er geen belastbare prestatie is.
Is medewerking aan akkoord onder dwang ook prijsgeven? (1. 7)

Een akkoord moet een eindpunt markeren in de regeling met schuldeisers en als gevolg van
dat akkoord mag er geen nieuwe belastingschuld ontstaan. Dat sluit ook aan bij de ratio van
de kwijtscheldingswinstvrijstelling, die kan worden omschreven als het bieden van
saneringsmogelijkheden voor verlieslijdende ondernemingen. Daarom is mijns inziens de
kans reëel dat de rechter in een concreet geval zal beslissen dat de
kwijtscheldingswinstvrijstelling analoog kan worden toegepast. Desalniettemin is het
wenselijk dat de wetgever artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001, aanpast in de zin
dat bij gedwongen medewerking aan een akkoord (onderhands akkoord of dwangakkoord)
ook de kwijtscheldingswinstvrijstelling geldt. Dit wordt opgelost door aan artikel 3.13 Wet IB
2001 een lid toe te voegen: "Onder prijsgeven wordt mede begrepen de situatie waarin de
schuldeiser door de rechter of wet wordt gedwongen toe te treden tot een akkoord."
Onduidelijkheid over "niet voor verwezenlijking vatbarerechten" in concernsituaties (1.8)
Het is onduidelijk wanneer de kwijtscheldingswinstvrijstelling in concernsituaties kan worden
tcegepast. Het lijkt me echter niet de taak van de wetgever hierover iets in de wet op te
nemen, want dan wordt het te specifiek. Het gaat meer om uitleg van de in een wet
vastgelegde norm (artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001). Er zijn een groot aantal
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modaliteiten in concernsituaties denkbaar en het is volgens mij niet mogelijk deze te vangen
in algemene noemers. Een Besluit van de Staatssecretaris ligt mijns inziens evenmin voor de
hand, omdat de Staatssecretaris niet op voorhand goedkeurend zal willen optreden. Dit zal
betekenen dat een geschil mogeli~7c bij de rechter zal komen. Mijns inziens moet leidraad bij
zijn beslissing zijn hoeveel feitelijk kan worden uitgewonnen bij de schuldenaar die
vrijstelling claimt. Zolang het gedeelte van de schuld, rekening houdend met regresschulden
voor de betrokken schuldenaar, hoger ligt dan het bedrag dat kan worden uitgewonnen kan er
vrijstelling worden geclaimd. Vanzelfsprekend dienen hierop nog wel de compensabele
verliezen in mindering te worden gebracht.

Alsnog betaling van prijsgegeven schulden wel ofniet bedri,~Jslast (1.9)
De kwestie of betaling van eerder prijsgegeven schulden waarvoor vrijstelling werd verleend
leidt tot aftrek voor de schuldenaar, vind ik een taak voor de Staatssecretaris of rechter, maar
zeker niet voor de wetgever. De wetgever heeft in artike13.8 Wet IB 2001 aangegeven wat tot
de winst van de onderneming moet worden gerekend. Dit artikel luidt: "Winst uit
onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en
in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming." Op grond van dit artikel kan
men bepaalde bedrijfskosten van de winst aftrekken. In het artikel zelf is geen specificatie van
de voordelen (welke positieve en negatieve bedragen omvat) te vinden. Er zijn dan ook al vele
procedures gevoerd over de vraag of een bepaalde uitgave als bedrijfslast in aanmerking kan
worden genomen. Het lijkt mij niet dat de Wet IB 2001 `bevuild' moet worden met de weinig
voorkomende situatie dat na prijsgegeven schulden alsnog worden betaald. Dit is een zaak
voor de Staatssecretaris. Indien de Staatssecretaris vindt dat aftrek moet kunnen plaatsvinden,
dan kan hij daarvoor een goedkeurend Besluit maken. Indien de Staatssecretaris hiertoe niet
bereid is, dan zal de rechter zich er bij een geschil tussen de inspecteur en een
belastingplichtige over moeten uitlaten. Leidraad bij zijn beslissing mcet mijns inziens zijn
dat aftrek moet worden toegelaten, omdat een schuldenaar moet worden aangemoedigd zoveel
mogelijk van zijn schuld te voldoen. Zou men geen aflrek toelaten, dan zal de schuldenaar
minder geneigd zijn alsnog te betalen. Ook budgettair zal het weinig voorstellen, omdat de
schuldeiser de betaling als winst zal mceten aanmerken.
Beperking tot kwijtschelding bij durJkapitaal (1.10)
De beperking tot kwijtschelding in artikel 6.8, derde, vierde en zesde lid, Wet IB 2001 kan
eenvoudig worden opgeheven door aan te gaan sluiten bij het begrip prijsgeven uit de
kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 Wet IB 2001. De wetgever moet het woord
"kwijtschelding" vervangen door "prijsgeven". Het gevolg is dan dat ook bij kwijting of
andere gevallen van prijsgeven de schuldeiser een verlies kan nemen. Dat correspondeert
bovendien met de grondslagen van de regeling, namelijk het stimuleren van geldleningen
verstrekt door particulieren aan beginnende ondernemers, doordat verliezen bij niet-betaling
aftrekbaar zijn voor de particulieren.

Dubbele heffing bij hybride lening~deelnemerschapslening (1.11)
Men kan de~ dubbele heffing niet opheffen door alleen maar in de Wet IB 2001 te bepalen
dat inkomsten uit een hybride geldlening of deelnemerschapslening onbelast zijn. Het kan
immers zijn dat de betrokken IB-ondernemer of resultaatgenieter de vordering al ten laste van
winst c.q. resultaat heeft afgewaardeerd. In dat geval mag er geen sprake zijn van een
onbelastbaad~eid van de rente c.q. dividend voor de ontvangende schuldeiser. In wean komt
men
dan
op
het
systeem
van
artikel
13bb
Wet
Vpb
1969
voor
vennootschapsbelastingplichtige lichamen. In de kern komt dit systeem erop neer dat rente
c.q. dividend belast is tot het bedrag van de afwaardering. Indien men dus een vordering van
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100 met 50 heeft afgewaardeerd ten laste van de winst, dan zijn de eerste 50 aan rente gewoon
belast en de verdere bedragen onbelast. In wezen wordt de afwaardering dan teruggenomen.
Artikel 13bb Wet Vpb 1969 is een ingewikkeld artikel, maar het kan als basis dienen om deze
belemmering weg te nemen. Overigens wordt voorgesteld om in het wetsvoorstel Werken aan
winst artikel 13bb te laten vervallen, omdat de wettelijke regeling van de hybride geldlening
zal worden geschrapt. Dit neemt niet weg dat de systematiek van artikel 13bb Wet Vpb 1969
kan worden gebruikt om dubbele heffing te voorkomen.
Beperking kwijtscheldingswinstvrijstelling (1.12)
Door mij
is een belemmering geconstateerd
bij
de beperking van de
kwijtscheldingswinstvrijstelling bij de fiscale eenheid Vpb. Wel vond ik een
rechtvaardigingsgrond, omdat door het bestaan van de fiscale eenheid Vpb ten onrechte een
voordeel voor de belastingplichtige zou zijn te behalen. Daarom laat ik de betrokken
wetsartikelen, te weten artikel 8, vierde lid, en artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969
ongemoeid. Wel vind ik dat ze bij een faillissement buiten toepassing moeten blijven. Zie
hiervoor ~ 8.6.1. Voorts kan ik mij niet verenigen met de terugwerkende kracht van artikel 8,
vierde lid, Wet Vpb 1969. Zie belemmering 1.13.
Bij de beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen deelnemingsverhoudingen
ligt het ernstiger. De zakelijke schuldsanering van niet florissant presterende bedrijven in
concernverband wordt bemoeilijkt en voorts moet het prijsgeven van schuldeisersrechten op
zakelijke basis los staan van het aandeelhouderschap. Zolang er sprake is van een zakelijk
prijsgeven
van
rechten
tussen
partijen,
zie
ik
geen
aanleiding
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling te beperken. Er is geen rechtvaardiging voor artikel 13ba,
vierde lid, Wet Vpb 1969. De belemmering is weg te nemen door dit artikellid te schrappen.
Men keert dan weer terug naar de situatie van vóór 9 december 2005, waarin de
kwijtscheldingswinstvrijstelling in deelnemingsverhoudingen onverkort werd toegepast.

Terugwerkende kracht artikel8, vierde lid, Wet Vpb 1969 (1.13)
De terugwerkende kracht komt erop neer, dat een ontvoegde vennootschap tot zes jaar terug te
maken kan krijgen met de beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Artikel 8, vierde
lid, Wet Vpb 1969, werd pas bekend op 20 augustus 2001, want toen werd de Tweede nota
van wijziging waarin dit artikellid voorkwam gepresenteerd. Ik wil er dan ook voor pleiten
dat artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 pas in werking treedt vanaf 20 augustus 2007. Een
consequentie is dan wel dat tot laatstgencemde datum artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969
kan
worden
ontgaan.
Dit
artikellid
le~ert
een
beperking
van
de
kwijtscheldingswinstvrijstelling op tijdens het bestaan van de fiscale eenheid Vpb. Door
ontvceging ontkomt men aan de werking hiervan en doordat de pendant in artikel 8, vierde
lid, Wet Vpb 1969, tot 20 augustus 2007 geen gelding zou hebben, wordt men ook niet
geconfronteerd met deze beperking. Toch wil ik vasthouden aan het standpunt dat ik geen
terugwerkende kracht voor artikel 8, vierde lid, Wet Vpb 1969 wil toestaan, waardoor ik de
consequenties met betrekking tot artikel 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969 accepteer.
Aftrekbeperking bij converteerbare geldlening (1.14)

Aan de aftrekbeperking van artikel lOb Wet Vpb 1969 kan een eind worden gemaakt door het
artikel te schrappen. Het gevolg is dan dat ook de waarde van het conversierecht voor de
schuldenaar aftrekbaar is. Bovendien is de gelijkheid met warrantleningen (de waarde daarvan
is fiscaal wel aftrekbaar op grond van artikel lOb, derde lid, Wet Vpb 1969) van vóór 2001
dan terug. Door het schrappen verdwijnt ook het derde lid, maar dat betekent niet dat de
waarde van warrants niet meer aftrekbaar zou zijn. Overigens worden in het wetsvoorstel
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Werken aan winst de converteerbare obligatie en warrant gelijk gesteld als het gaat om het
aftrekverbod. Beide figuren worden dan even slecht behandeld.
Dubbele heffing bij hybride lening~deelnemerschapslening (1.15)
Zie mijn aanbeveling bij belemmering (1.11).
Problemen bij herwaarderingvan afgewaardeerde vorderingen (1.16)
Het is de vraag of de belemmeringen rondom afgewaardeerde vorderingen zijn weg te nemen
met een wetswijziging. Dit staat nog los van de vraag of het niet verstandig is een einde te
maken aan het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Dat komt aan de orde in ~
8.6.5. Dan zou de problematiek van afgewaardeerde vorderingen niet eens bestaan.
Waa~eringsproblemen zijn per definitie feitelijk van aard en laten zich niet oplossen door een
wetswijziging. Het is wel een belemmering voor de insolventiepraktijk, maar de aard van het
probleem is zodanig dat hier geen algemene oplossing voor kan worden geboden. De andere
geconstateerde belemmering houdt veifiand met het gegeven dat een waardestijging van een
deelneming nog niet impliceert dat de waarde van de vordering in gelijke mate stijgt of zou
zijn gestegen als die niet was omgezet in aandelen. Mijn voorkeur heeft het dat van de laatste
waardemaatstaf wordt uitgegaan. Dat sluit beter aan fiij de persoon van de schuldeiser. Aan de
andere kant haal ik dan mogelijk nog een groter waarderingsprobleem binnen, want dan wordt
de waardemaatstaf wel subjectief. Aansluiting bij de waarde van de deelneming heeft meer
objectieve elementen. Hiertegen kan men inbrengen dat in het fiscale recht meer
waarderingen plaatsvinden waarbij de persoon van de schuldenaar of schuldeiser een rol
speelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de waardering van vorderingen op de balans van de
schuldeiser rekening houdend met de betalingscapaciteit van de schuldenaar. A1 met al wil ik
dan toch voor de waardering bij afgewaardeerde vorderingen aansluiten bij de maatstaf dat het
gaat om de waarde die de vordering heeft of zou hebben gehad voor de (voormalige)
schuldeiser. Deze maatstaf moet worden opgenomen in artikel 13ba, vijfde lid, Wet Vpb
1969, welke gaat over de opwaarderingsreserve.
Meer bescherming voor grote bedrijven (1.17)
Deze belemmering is weg te nemen door paragraaf 1, negende lid, Leidraad Invordering 1990
te schrappen. Er is dan geen speciaal beleid meer voor invordering bij grote bedrijven
Veranderlijkheid Leidraad Invordering 1990 (1.18)

Aan de veranderlijkheid kan eenvoudig een einde worden gemaakt door de Leidraad
Invordering 1990 minder snel te wijzigen. ln sommige gevallen kan dit onmogelijk zijn,
doordat men bijvoorbeeld wil reageren op onwenselijke ontwikkelingen waaraan men snel
aan einde wil maken. Dit neemt niet weg dat naar mijn oordeel uitgangspunt mcet worden dat
inhoudelijke wijzigingen van de Leidraad Invordering 1990183 mceten worden voorgelegd aan
betrokkenen. In een periode van bijvoorbeeld zes maanden kunnen maatschappelijke
geledingen, wetenschap et cetera dan reflecteren op de voorstellen. De aanscherping van het
uitstelbeleid voor ondememers per 1 januari 2005 heeft de nodige commotie teweeggebracht.
Zie hierover nader ~ 8.6.4, dat gaat over de duurzaamheid van wetgeving en beleidsregels. De
veranderlijkheid van de Leidraad Invordering 1990 kan dan ook in een breder verband worden
geplaatst.

183 Hieronder vallen dus niet wijzigingen zoals aanpassingen van de beslagvrije voet aan de inflatie.
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Ontbreken van een aanwijzing voor het akkoordpercentage (1.19)
Er mcet in artikel 22 Uitvceringsregeling Invorderingswet 1990 een minimumpercentage
worden genoemd, bijvoorbeeld 33? o~o voor de fiscus (de concurrente crediteuren krijgen dan
16? oro). De markt kan zich daarop dan instellen. Daarmee wordt tevens de rechtszekerheid
voor de belastingschuldige verhoogd.
Twijfel over hoofdelijke aansprakelijkheid bij de verbreking fiscale eenheid OB (2.1)

De onduidelijkheid of de belastingschuld vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting bij
verbreking van een fiscale eenheid OB nog ontstaat tijdens de bestaansduur van de fiscale
eenheid OB, is typisch een vraag voor de rechter. De wetgever moet hier niet ingrijpen. Het
motief voor verbreking speelt een belangrijke rol en dan komt men al snel op de waardering
van feiten en omstandigheden. Het ontstaansmoment voor de belastingschuld ex artikel 29,
tweede lid, Wet OB 1968 is in de wet geregeld en een nadere specificatie voor gevallen van
verbreking van de fiscale eenheid OB komt mij niet juist voor. De tweede onduidelijkheid
leent zich eveneens niet voor wetgeving. Het gaat dan om de vraag of indien een fiscale
eenheid OB de omzetbelasting in vooraftrek heeft genomen, alleen een uitgetreden
(insolvente) vennootschap daarvoor kan worden aangesproken. Ook dit komt mij als een
rechtsvraag voor waarvan de beantwoording buiten de taak van de wetgever ligt.
Wachtjaar tax-credit (2.2)
Het wachtjaar voor de tax credit moet worden geschrapt. Dit wordt opgelost door in artikel
4.53, eerste lid, Wet IB 2001 de zinsnede voor de komma te wijzigen in: "Indien het
aanmerkelijk belang van de belastingplichtige en zijn parmer een einde nam". Daanmee heeft
men geen wachtjaar meer en kan het verlies dus in het jaar worden genomen, waarin het
aanmerkelijk belang is geëindigd.
Beperking verliesverrekeningstermijn bij aanmerkelijkbelanghouder (2.3)
De beperkingen zijn een verslechtering van de huidige verliesverrekeningstermijnen. De
voorstellen moeten sowieso geen kracht van wet krijgen. De voorstellen kunnen tot gevolg
hebben dat een verlies verdampt en bovendien heeft een carrybacktermijn van een jaar geen
wezenlijke betekenis, omdat normaliter daarin weinig winst zal zijn gemaakt.
Tegengaan tussentijdse verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties (2.4)
De regeling van het tegengaan van verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties past niet in
een gesubjectiveerd systeem. Voorts zie ik niet in waarom bij reële verliezen geen verlies
voor het aanmerkelijk belang mag worden genomen. Daarom dient artikel 4.24 Wet IB 2001
te worden geschrapt. Hie~ij merk ik wel op dat het moet gaan om een heraienbaar systeem.
Stel de verkrijgingsprijs beloopt 100. Indien de waarde van de aanmerkelijkbelangaandelen
naar 60 daalt, dan mag er een verlies van 40 worden genomen. Indien daarna de waarde stijgt
tot 80, dan mcet er 20 winst worden genomen. Hetzelfde systeem is ook geldig voor
waardering van bedrijfsmiddelen. Aanvullende wetgeving lijkt mij dan ook niet nodig.

Deelnemingsvrijstelling~liquidatieverliesregeling beletten een aandelentransactie (2.5)
Er bestaat een rechtvaardigingsgrond voor het niet kunnen nemen van een verkoopverlies
door de deelnemingsvrijstelling. Daar kwam ik in ~ 6.3.2.1 over te spreken. Hoezeer de
belemmering ook aanwezig is, in het stelsel van de deelnemingsvrijstelling kan geen
uitzondering worden gemaakt. Het eveneens in zojuist gencemde paragraaf beschreven
voorstel van de Commissie Insolventierecht is wettelijk mceilijk inpasbaar. Dit voorstel komt
erop neer dat ten laste van de winst de deelneming mag worden afgewaardeerd en bij een
latere waardeverbetering (bijvoorbeeld na een geslaagde reorganisatie) er winst moet worden
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geno men. Met betrekking tot deze belemmering hoeft dan ook geen actie te worden
ondernomen.
Verkoopkosten deelneming niet langer aftrekbaar (2.6)
Zoals aangegeven in ~ 6.3.2.1 moeten de verkoopkosten in mindering kunnen worden
gebracht, zodat de kosten binnen het concern vergolden kunnen worden. Het voorstel uit het
wetsvoorstel Werken aan winst moet daarom geen kracht van wet krijgen.
Aankoopkosten deelneming niet aftrekbaar (2.7)
Hier kan hetzelfde gezegd worden als bij belemmering 2.6. Wel is het zo dat het aftrekverbod
van de aankoopkosten al geldend recht is. Naar mijn oordeel moet artikel 13, eerste lid, eerste
volzin, Wet Vpb 1969 worden aangepast. Ik realiseer me dat het aftrekverbod is ingevcerd om
budgettaire redenen, maar dat is ook het enige argument om het aftrekverbod in stand te laten.
Winst door ontvoeging in zicht van liquidatie (2.8)
Er ontbreekt een rechtsgrond voor artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 en bovendien bevat
het onduidelijkheden. Zo is onduidelijk wat de reikwijdte van "in het zicht van liquidatie" is,
wat liquidatie precies omvat en of niet abusievelijk de bedrijfswaarde van een schuld is
vermeld. Ten slotte kan er een overcorrectie plaatsvinden in die zin dat er meer winst mcet
worden genomen dan dat er gedurende het bestaan van de fiscale eenheid Vpb verlies is
geleden.184 Dit wordt opgelost door artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 te schrappen. Men
keert dan terug naar de oude situatie, waarin verbreking van de fiscale eenheid Vpb
gebruikelijk was om belastingclaims te voorkomen. Dan ontstaat er dus weer een situatie die
de wetgever nu juist niet heeft gewild. Men dient zich echter te realiseren dat men geen artikel
zonder een rechtsgrond in stand kan laten. Daar komt nog bij dat men in voorkomende
gevallen een activatransactie zal toepassen, waardoor men aan de werking van artikel 15aj,
derde lid, Wet Vpb 1969 ontkomt. Ten slotte merk ik nog op dat de fiscale eenheid Vpb de
fiscus op andere gebieden voordelen biedt. Zo heeft de Ontvanger een ruimere
verrekeningsmogelijkheid en raakt de belastingplichtige het goodwill-gat kwijt, dat wil
zeggen dat men een potentieel liquidatieverlies kwijtraakt door opname van een vennootschap
in een fiscale eenheid Vpb. Indien de wetgever met artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 de
fiscale eenheid Vpb feitelijk wil terugdraaien, dan dient men ook deze nadelen voor de
belastingplichtige te compenseren.

Heffing na ontvoeging uitfiscale eenheid Vpb (2.9)
De geconstateenje belemmeringen voor een schuldeiser laten zich niet `vangen' in een
wetsbepaling. Men zou anders een heel complex artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969
krijgen. De situaties zijn te divers en bovendien vind ik ze te onbetekenend per geval. De
situaties houden niet in dat de schuldeiser ten onrechte een verlies kan nemen. De
Staatssecretaris heeft laatstgencemd artikel laten invoeren om onterechte verliesneming te
voorkomen. Het ligt dan ook voor de hand dat de Staatssecretaris welwillend is een
gcedkeurend Besluit te nemen.
Heffing na voeging in fiscale eenheid Vpb (2.10)
De geconstateertle belemmeringen voor een schuldenaar zijn het gevolg van andere
wetsbepalingen, waardoor er te weinig compensabele verliezen zijn. Ik vind het dan te weinig
grond hebben om die artikelen te gaan wijzigen. Dit klemt te meer nu het redelijk eenvoudig

184 Zie over deze punten ~ 6.3.4.4.3.

320

is de belastingheffing te voorkomen door vooraf aan de voeging de vordering te vervreemden.
Daarom zie ik geen aanleiding voor ingrijpen.

Meegeven van verliezen na ontvoeging uit ftscale eenheid Vpb (2.11)
De drie belemmeringen kunnen eenvoudig worden weggenomen door het nemen van een
goedkeurend Besluit door de Staatssecretaris. Opvallend is wel dat juist over deze drie
belemmeringen de Staatssecretaris een Besluit heeft genomen waarin hij de belemmeringen in
stand laat c.q. opwerpt. Voor het niet tcelaten van het gedeeltelijk meegeven van verliezen zie
ik geen rechtvaardiging. Dit moet de Staatssecretaris tcestaan. Met de tweede belemmering ga
ik akkoord, want ik wil geen verliezen aan activa gaan binden. Daarvoor is een gcede
rechtvaardiging. De derde belemmering heeft mijns inziens geen rechtvaardiging en daarom
moet de Staatssecretaris het mee~ven van verliezen bij een aansluitende fiscale eenheid Vpb
tcestaan.
Meer bescherming voor grote bedrijven (2.12)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 1.17.
Veranderlijkheid LeidraadInvordering 1990 (2.13)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 1.18.
Overdracht onderneming en artikel 31 Wet OB 1968 (3.1)

De belemmering kan worden weggenomen door het Besluit op te nemen in (gedelegeerde)
wetgeving met de mogelijkheid bezwaar en beroep bij de rechter in te stellen.
Onmogelijke vereisten voor fusie, splitsing en interne reorganisatie(3.2)
Hiervoor is geen wetsaanpassing nodig, omdat alle vereisten een rechtvaardigingsgrond
kennen. Het zou anders ongerechtvaarcíigd makkelijk worden om onroerend goed te
vervreemden zonder overdrachtsbelasting te betalen.
Tegengaan verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties (3.3)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 2.4.

Wachtjaar taz-credit (3.4)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 2.2.
Beperking verliesverrekeningstermijn bij aanmerkelijkbelanghouder (3.5)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 2.3.

Soms verkeerd tarief voor aanmerkelijkbelangverliezen (3.6)
In artikel 4.53, tweede lid, Wet IB 2001 is bepaald dat de belastingkorting 250~o bedraagt van
het nog niet verrekende verlies. Dit is een verkeerd tarief en daarom moet de oplossing
worden gezocht in aanpassing van dit artikellid. Dit kan door een nieuwe zin aan dit artikellid
toe te vcegen: "Indien het lichaam waarin het aanmerkelijk belang werd gehouden is
geliquideerd met onverrekende verliezen dan kunnen deze ~erliezen voorLOVer ze het gestort
kapitaal niet te boven gaan ten laste worden gebracht van het inkomen uit werk en woning."
De verliezen die feitelijk worden gedragen door de crediteuren komen dus niet in aanmerking.
Indien de schulden 200 belopen en het door aandeelhouders gestorte kapitaal 75 beloopt, dan
kan maximaal 75 ten laste worden gebracht van het inkomen uit werk en woning. Het verlies
wordt dan vergolden tegen het progressieve tarief. Ik heb hier bewust het woord "kunnen"
gehanteerd, om zo de aanmerkelijkbelanghouder de mogelijkheid te geven het verlies toch af
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te wikkelen tegen 250~0. Dit kan als hij bijvoorbeeld geen inkomen in box 1 heeft. Ik heb er nu
namelijk voor gekozen om het verlies over te brengen naar box 1. Bij het huidige artikel 4.53,
tweede lid, Wet IB 2001 gaat het om een belastingbedra
Wanverhouding liquidatieverlies en verliezen door deelneming (3.7)
Deze belemmering kan worden weggenomen als de Staatssecretaris een Besluit neemt waarin
wordt aangegeven (eventueel met Richtlijnen) wanneer een beroep op de hardheidsclausule
kan worden gedaan.
Beperking opgeofferd bedrag bij doorschuiving binnen concern (3.8)
Deze belemmering kan worden weggenomen door artikel 13d, zesde lid, Wet Vpb 1969 aan te
passen in die zin dat wordt uitgegaan van een "concern-opgeofferd-bedrag".
Tijdstip nemen Iiquidatieverlies (3.9)
Men mcet naar een systeem waarin op basis van een verklaring van de curator het
liquidatieverlies al eerder kan worden genomen, gecombineerd met de voorwaarde dat bij
latere liquidatie-uitkeringen aan de aandeelhouder zo nodig een correctie plaatsvindt. Een
versnelling van het in aanmerking nemen van een liquidatieverlies zal moeten worden
gerealiseerd door aanpassing van artikel 13d, negende lid, Wet Vpb 1969. Ik prefereer twee
nieuwe volzinnen eraan toe te voegen: "Het liquidatieverlies kan ook in aanmerking worden
genomen, nadat de curator van de deelneming heeft verklaard dat er naar verwachting geen
uitkering aan de belastingplichtige zal plaatsvinden. Indien later alsnog aalk een uitkering
plaatsvindt, dan dient de belastingplichtige dit als liquidatie-uitkering in aanmerking te
nemen."

Verliesverdamping (3.10)
Het in ~ 6.5 gepresenteerde systeem van verliesverrekening is feitelijk een systeem van
vermogenswinstbelasting. Hiervoor kan ik niet in dit onderzoek een wetsvoorstel geven. Dit
valt buiten de reikwijdte van mijn onderaoek.

Beperking verliesverrekeningstermijnen (3.11)
De voorstellen moeten geen kracht van wet krijgen. In ~ 6.5.1 heb ik ~ngegeven dat
argumenten uit de Memorie van Toelichting niet overtuigen. Met name de beperking van
canyback tot een jaar is een belemmering voor insolvente ondernemingen, omdat, zoals
Commissie Insolventierecht al heeft aangegeven, zij in de praktijk veel baat hebben bij
huidige canybackfaciliteit van drie jaar.

de
de
de
de

Meer bescherming voor grote bedrijven (3.12)
Hiervoor venvijs ik naar belemmering 1.17.

Veranderlijkheid Leidraad Invordering 1990 (3.13)
Hiervoor verwijs ik naar belemmering 1.18.
Bodem(voor)recht (3.14)
Het is de vraag of deze belemmering gerechtvaardigd is. In ~ 7.8.7 heb ik daarop geen
antwoord kunnen geven. Het is meer een economisch vraagstuk. Vooralsnog wil ik het
bodem(voor)recht in stand laten.
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8.6

Aanbevelingen van structurele aard

In de vorige paragraaf heb ik per belemmering een aanbeveling gedaan. Ik wil ook
aanbevelingen doen met een meer structureel kazakter welke zien op een cluster van
belemmeringen. Met deze aanbevelingen worden ook belemmeringen weggenomen.
Aanbeveling 1: buitenwerkingstelling bepaalde fiscale wetsbepalingen bij
toepassing FaillissementswetFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Naar mijn mening moet de wetgever bij nieuwe wetgeving die de insolventiepraktijk kan
raken, standaard nagaan of bepaalde artikelen bij faillissement of surseance niet buiten
tcepassing mceten blijven.
8.6.1

Laat ik deze aanbeveling concretiseren. In de hoofdaanbeveling (~ 8.5) kwamen een aantal
artikelen aan bod die mijns inziens geschrapt moeten worden. Indien de wetgever besluit de
artikelen 4.24 en 4.53 Wet IB 2001, alsmede de aztikelen 13ba, vierde lid, en 15aj, derde lid,
Wet Vpb 1969 niet aan te passen c.q. niet te schrappen, dan meen ik dat die artikelen in ieder
geval buiten werking moeten worden gesteld bij faillissement of surseance van betaling.
De huidige Faillissementswet kent drie hoofdstukken, namelijk het faillissement, de surseance
en de wettelijke schuldsanering. Aangezien in dit onderzcek alleen de BV~NV wordt
beschouwd, zijn enkel faillissement en surseance relevant. Momenteel houdt de fiscale
wetgeving die op de heffing van belastingen ziet, formeel geen rekening met faillissement en
surseance van betaling. De vraag is nu of bepaalde fiscale bepalingen ook onverkort
tcepassing moeten vinden wanneer op een vennootschap de Faillissementswet van tcepassing
is. Dit geldt met name voor bepalingen die vormen van misbruik of oneigenlijk gebruik
(hiema: antimisbruikbepalingen) beogen tegen te gaan. Het is communis opinio dat misbruik
van fiscale wetgeving niet getolereerd mag worden. Antimisbruikbepalingen bevatten echter
vaak bewust vage en open normen. Daarmee krijgt de Belastingdienst veel macht in de
onderhandelingssfeer en de belastingrechter veel speelruimte. De meeste belastingplichtigen
zullen onder zulke omstandi heden niet het risico willen lopen van een langdurige procedure
met een ongewisse uitkomst~85 Dit argument geldt des te meer in insolventiesituaties, waarbij
snel handelen is geboden. Zodra op een vennootschap de Faillissementswet van toepassing is,
zou men toepassing van bepaalde fiscale bepalingen achterwege kunnen laten. Het is een gced
aanknopingspunt, omdat de faillietverklaring en het verlenen van (voorlopige) surseance
geschiedt door de rechter.186 Vanaf de aanvang van de dag van de rechterlijke beslissing werkt
het faillissement 187 en de surseance.l88 Vanaf dat moment is er rechterlijke controle door een
rechter-commissaris 189 en neemt een curator c.q. bewindvoerder de plaats in van,
respectievelijk naast (een) bestuurder(s) waardoor van oneigenlijk gebruik of misbruik minder
snel sprake zal kunnen zijn. Een curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers. 190 De schuldenaar is in surseance onbevoegd om zonder
medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder enige daad van beheer of
beschikking betreffende de boedel te verrichten (artikel 228, eerste lid, Fw). De
bewindvoerder houdt dus toezicht op de boedel en ook hij treedt op met het oog op de
is5 J.L.M. Gribnau 8t G.T.K. Meussen, `Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (I)', MBB 2002I10, blz. 258, r.k.
186 Artikel 5, vierde lid, Fw (faillissement) en artikel 215, tweede lid, Fw (surseance).
~s~ Artikel 23 Fw.
iss ~~e1217 Fw.
ls9 Bij surseance is de benoeming van een rechter-commissaris facultatief (artikel 223a Fw), maar in de praktijk
wordt er altijd een rechter-commissaris benoemd.
19o Artikel 68, eerste lid, Fw. Hierbij teken ik aan dat de curator ook rekening heeft te houden met belangen van
maatschappelijke aard, zoals continuiteit van de onderneming en werkgelegenheid. Zie HR 24 februari 1995, NJ
1996, 472; HR 19 april 1996, NJ 1996, 727, en HR 19 december 2003, NJ 2004, 293.
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belangen van de schuldeisers, aldus de Memorie van Tcelichting.191 Tot de schuldeisers dient
ook de Belastingdienst te worden gerekend. Met de belangen van alle schuldeisers dient de
curator en bewindvcerder rekening te houden.
Tegen deze achtergrond dienen de artikelen 4.24 en 4.53 Wet IB 2001, alsmede de artikelen
13ba, vierde lid en 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 buiten werking te worden gesteld, indien de
belastingplichtige in staat van faillissement of surseance verkeert. Ik heb bij de
hoofdaanbeveling (~ 8.5) verdedigd dat deze bepalingen aangepast c.q. geschrapt moeten
worden. Indien de wetgever daar niet aan wil, dan vind ik dat de bepalingen in elk geval
buiten werking moeten worden gesteld bij faillissement en surseance. Mijn motivering is de
volgende.
Artikel 4.24 Wet IB 2001 (tegengaan verliesneming in aanmerkelijkbelangsituaties;
belemmering 2.4 en 3.3) moet bij faillissement of surseance geen toepassing vinden, omdat er
dan zeker geen sprake is van opzettelijke verliesneming. Er kan van oneigenlijk gebruik geen
sprake zijn. Bijkomend voordeel kan zijn dat de aanmerkelijkbelanghouder met het te
ontvangen geld weer kan investeren. Ik besef dat dit een instrumenteel argument is, maar het
feit ligt daar dat als nu de aanmerkelijkbelanghouder een reëel verlies heeft, dat niet wordt
vergolden met een belastingteruggave.
.
Artikel 4.53 Wet IB 2001 (wachtjaar tax credit; belemmering 2.2 en 3.4) moet mijns inziens
bij faillissement192 snel tcegepast kunnen worden, zodat de aanmerkelijkbelanghouder sneller
een belastingteruggave kan krijgen. Ook hier kan het gevolg zijn dat de
aanmerkelijkbelanghouder eerder kan investeren met het ontvangen geld
Artikel 13ba, vierde lid, Wet Vpb 1969 (afgewaardeerde vorderingen; belemmering 1.12),
maakt een akkoord in deelnemingsverhoudingen moeilijk. Bij faillissement en surseance kan
dit niet de bedoeling zijn, zeker als men bedenkt dat juist de civiele wetgever, zoals in ~ 8.6.3
wordt aangegeven, de totstandkoming van akkoorden wil stimuleren. Het gevolg van
buitenwerkingstelling bij surseance en faillissement zal zijn dat het aantal akkoorden kan
tcenemen.

Artikel 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 (herwaardering schulden; belemmering 2.8), maakt dat
ontvlechting van concerns ernstig wordt bemoeilijkt. In situaties van faillissement en
surseance moet er mijns inziens een mogelijkheid zijn door (een) aandelentransactie(s) het
concern te ontvlechten. Het alternatief is namelijk een activatransactie, waarbij de meeste
crediteuren onbetaald achterblijven. Het gevolg van buitenwerkingstelling bij surseance en
faillissement zal zijn dat het aantal aandelentransacties zal tcenemen.
Er zal op termijn waarschijnlijk een nieuwe Insolventiewet ter vervanging van de huidige
Faillissementswet komen. De Commissie Insolventierecht is voorstander van de invcering
van een geïntegreerde procedure, waarbij niet reeds bij de aanvang een keuze zoals thans
(faillissement of surseance) dient te worden gemaakt. De keuze zal dan worden gemaakt
tijdens de procedure op basis van de dan voorliggende omstandigheden. Het vorenstaande
over de buitenwerkingstelling kan mutatis mutandis worden toegepast, in dier voege dat als
op een belastingplichtige de nieuwe Insolventiewet van toepassing is de genoemde fiscale
bepalingen buiten werking worden gesteld.
8.6.2

Aanbeveling 2: sluitend systeem verliesverrekening

In ~ 6.5 is aandacht gevniagd voor de vraag of er geen beter alternatief is voor de huidige
19~ Kortmann 8z Faber 2-III, blz. 398 (MvT 1923-1924 bij artikel 215 Fw).
19z Bij
surseance kan dat niet spelen, want voor toepassing artikel 4.53 Wet IB 2001 moet de vennootschap
geliquideerd worden. Dat is alleen aan de orde bij faill issementssituaties.
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(on)mogelijkheden van verliesverrekening. Bij een akkoord en een aandelentransactie doen
zich geen problemen voor. Bij een percentageakkoord worden de verliezen verrekend met de
kwijtscheldingswinst. Bij de andere akkoordvormen blijven de verliezen in stand, welke
kunnen worden verrekend met latere winsten. Bij een aandelentransactie zijn er beperkende
voorwaarden voor verliesverrekening in artikel 20a Wet Vpb opgenomen. In ~ 6.3.3.5 werd
geconcludeerd dat deze voorwaarden geen belemmering vormen voor de doorstart van een
onderneming waarop dit onderzcek ziet. Bij een activatransactie doen zich wel problemen
voor. De verliezen blijven achter bij de verkopende vennootschap, omdat verliezen
rechtssubjectgebonden zijn. Indien de vennootschap wordt geliquideerd, hetgeen vaak het
geval is, dan kan deze vennootschap haar verliezen niet meer verrekenen. 193 Deze
onmogelijkheid kan ook aan de orde zijn, indien de vennootschap wel blijft bestaan, maar er
onvoldoende winsten worden gegenereerd om de aanwezige verliezen ooit nog te kunnen
verrekenen. Ik heb dit aangeduid als belemmering 3.10.
De niet te verrekenen verliezen hebben echter een waarde. Bij de liquidatieverliesregeling (~
6.4.6.2) ben ik nader ingegaan op de waarde van compensabele verliezen. Globaal kan men
stellen dat de werkelijke waarde van de verliezen tussen de 10 en 15oro van de nominale
waarde van de verliezen ligt. Ik wil deze waarde voor de belastingplichtige niet verloren laten
gaan. De vraag is echter welk systeem daarvoor moet worden aangelegd. Een sluitend
systeem van verliesverrekening moet volgens mij aan vier voorwaarden voldoen. De
rechtssubjectgebondenheid van verliezen mcet in stand blijven. Voorts zal het systeem in
overeenstemming moeten zijn met Europees recht. Daarnaast moet het systeem praktisch
uitvoerbaar zijn en misbruikongevoelig. In ~ 6.5 werden hiertoe enkele voorgestelde systemen
onderzocht:
verliesoverheveling
naar
de
aandeelhouders
(voorstel
Zwemmer),
verliesoverdracht koppelen aan overgedragen activa (voorstel Langereis), negatieve aansla~n
en afschaffmg van buitenjaarse verliesvenekening. Geen enkel systeem bleek te voldoen aan
de gestelde voorwaarden.

Volgens mij is de belangrijkste tekortkoming van de voorgestelde systemen dat ze miskennen
dat verliezen economisch uiteindelijk door de aandeelhouders-natuurlijke personen worden
geleden en niet door de vennootschappen als zodanig. Ook bij concerns met vele
vennootschappen zijn het uiteindelijk de aandeelhouders-natuurlijke personen die de verliezen
binnen het concern dragen. De verliezen van vennootschappen komen tot uitdrukking in een
lagere waarde van de aandelen. Als men dus gaat aanknopen bij de aandeelhouder en hem
tegemoet komt bij verliezen, dan moet het mogelijk zijn om te voorkomen dat verliezen teloor
gaan. De vraag is dan hoe die tegemcetkoming er mcet uitzien.
De waarde van aandelen wordt bepaald door twee segmenten, namelijk het kapitaalsegment
en het winstsegment. Bij het kapitaalsegment gaat het om het kapitaal dat per saldo is
ingebracht door de huidige en oude aandeelhouders. Zolang de vennootschap verliezen kan
verrekenen met winsten op het niveau van de vennootschapsbelasting, dan wordt het
kapitaalsegment niet aangetast (situatie 1). Zodra die verliesverrekening niet (meer) kan,
wordt het kapitaalsegment aangetast (situatie 2), 194 Basis van mijn systeem is dat de
In de
aandeelhouder zijn verlies (op termijn) moet kunnen verrekenen.
aanmerkelijkbelangregeling kan dat door middel van een tax credit van 25oro. Aangetoond is
dat dit percentage volstaat in de eerste situatie. In de tweede situatie mcet het echter gaan om
het progressieve tarief. Op deze manier kan er feitelijk geen sprake zijn van het teloorgaan
van verliezen van een vennootschap. De box 3-aandeelhouder heeft onder de huidige
193 Mogelijk kan op grond van artikel 13d Wet Vpb 1969 wel de aandeelhouder een liquidatieverlies nemen.
i9a~6.5.2.6.2en6.5.2.6.3.
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wetgeving helemaal geen mogelijkheid van een tax: credit. Indien men echter toegaat naar een
vermogenswinstbelasting, dan krijgt men dezelfde ideale oplossing die ook voor
aanmerkelijkbelanghouders geldt. Het systeem is tevens EU-bestendig, ook voor tcekomstige
ontwikkelingen. Dit wordt veroorzaakt doordat wordt aangeknoopt bij de woonplaats van de
aandeelhouder. Tevens is het systeem praktisch uitvoerbaar en misbruikongevoelig.
8.6.3

Aanbeveling 3: meer egalisatie fiscaal en civiel recht voor een
onderneming die doorstart
Bij een doorstart van een onderneming heeft men verschillende opties. In dit onderzcek zijn
drie doorstartconstructies behandeld. Gemeenschappelijk kenmerk is dat de onderneming een
doorstart maakt. De vertrekpositie is eveneens gelijk, namelijk een insolvente vennootschap.
Hoewel dus het vertrekpunt en het doel gelijk zijn, is in dit ondetzoek geconstateerd dat de
wegen waarlangs een en ander zich civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk moet voltrekken
verschillend zijn. Elke doorstartconstructie kent dus haar eigen fiscale implicaties. De vraag
rijst of inen niet tcekan naar een unifornle fiscale procedure voor een onderneming die
doorstart. Indien dit mogelijk is, dan is er geen louter fiscale prikkel tot keuze van een
bepaalde constructie meer aanwezig. Dan zou de keuze enkel worden ingegeven door
overwegingen die samenhangen met het civiele recht. Een gevolg zou zijn dat de
doelstellingen van de civiele wetgever beter tot hun recht zouden kunnen komen. In het
civiele recht ziet men een herwaardering van het akkoord. Het tot stand brengen van een
akkoord wordt namelijk gezien als een gced saneringsmiddel. Dit wordt tot uitdrukking
gebracht door de per 15 januari 2005 in werking getreden artikelen 145, 146, 268 en 268a
Fw,19s waarin voorwaarden zijn opgenomen om eerder een dwangakkoord tot stand te kunnen
brengen.
Probleem is echter dat een doorstart van een onderneming met dezelfde fiscale baten en lasten
ten tijde van de doorstart ongeacht de doorstartconstructie, nu niet mogelijk is. Dit omdat na
de doorstart de belanghebbenden verschillende civiele en fiscale posities hebben. Zo kan bij
een activatransactie de kopende partij de activa op de balans stellen voor de werkelijke
waarde en eventueel goodwill activeren, hoewel dit mogelijk bij insolventiesituaties geen
groot bedrag zal zijn. Daarover kan worden afgeschreven, waardoor de winst lager wordt. Bij
een aandelentransactie mcet verder worden gegaan met de oude boekwaarden en kan er geen
sprake zijn van activering van goodwill, waardoor er minder afschrijving zal zijn. Indien de
markt transparant zou zijn, moet economisch gezien het voor part~en niet uitmaken langs
welke weg men het doel bereikt. Het is echter moeilijk de voor- en nadelen, zowel ten aanzien
van civiele als fiscale aangelegenheden, te kwantificeren. Het totaal van voor- en nadelen zou
voor elke doorstartconstructie even groot rmeten zijn, want dan bestaat er fiscaal geen prikkel
om voor een bepaalde doorstartconstructie te opteren.
Men kan zich momenteel afvragen of die totalen even groot zijn. De fiscus is bij een akkoord
redelijk coulant voor de belastingplichtige. Hoewel de fiscus een preferente schuldeiser is en
dus in beginsel volledige betaling vóór concurrente schuldeisers kan verlangen, gaat hij vaak
akkoord met het dubbele percentage van dat voor concurrente schuldeisers. Voor een
aandelentransactie ziet men een liquidatieverliesregeling, die het niet aantrekkelijk maakt
aandelen te vervreemden omdat dan geen verlies kan worden genomen. Voorts is daar
wetgeving die ontvlechting van een fiscale eenheid OB en Vpb bemoeilijkt. Met een
activatransactie kan men ontkomen aan aansprakelijkheid van de fiscale eenheid OB en Vpb.
De fiscale wetgeving draagt ertoe bij dat men eerder opteert voor een activatransactie.
t9s Wet van 24 november 2004, Stb. 2004, 615.
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Duidelijk is dat er geen beleid is van fiscale neutraliteit op het punt van doorstarten. Hierbij
mcet ik wel tcegeven dat de voor- en nadelen van iedere doorstartconstructie moeilijk zijn te
kwantificeren.
8.6.4
Aanbeveling 4: zorg voor meer duurzaamheid wetgeving en beleidsregels
Men kan vraagtekens zetten bij de huidige duurzaamheid van fiscale wetgeving en
beleidsregels. Ter illustratie twee voorbeelden.
Voorbeeld 1

Het eerste voorbeeld heeft te maken met de wetgeving rond afgewaardeerde vorderingen,
welke in ~ 6.2.5.3 aan bod kwam. In 1969 en 1978 besliste de Hoge Raad dat omzettin~ in
aandelen niet leidt tot enige winst voor de schuldenaar respectievelijk schuldeiser.19 Het
gevolg was dat lucratieve constructies mogelijk werden, doordat latere waardestijgingen van
de aandelen onbelast waren. De wetgever vond dit onwenselijk, maar het duurde tot 1990 eer
er regelgeving op dit punt kwam. 197 Ingevolge artikel 13b Wet Vpb 1969 moest de
schuldeiser winst nemen bij de omzetting in aandelen. In 2001 werd de aanpak veranderd: op
grond van artikel 12 Wet Vpb 1969 mcest de schuldenaar voortaan winst nemen.198 Vanaf 9
december 2005 is de aanpak weer anders: artikel 13ba Wet Vpb 1969 maakt het dat voortaan
de schuldeiser weer winst mcet nemen. 199 Telkens zijn argumenten aangedragen waarom
aanpak bij de schuldeiser, dan wel schuldenaar moest plaatsvinden, naargelang het jaar waarin
de tekst werd geschreven. Zoo De wetgever heeft op dit punt geen duidelijke koers gevaren en
de omslag in het denken onvoldoende beargumentee~. De maatschappelijke omstandigheden
kunnen een koerswijziging rechtvaardigen, maar in het gegeven voorbeeld is er geen sprake
van verandering van die omstandigheden, maar van veranderlijk inzicht van de politiek. Men
zou kunnen verdedigen dat de wijziging in 2005 een verbetering is voor de kans op doorstart,
omdat de wetgeving per 2001 in elk geval belemmerend was voor de doorstart (LJPC et
cetera). Dit doet niet af aan het gegeven dat niet alleen belastingverzwaringen, maar ook
belastingverlichtingen aan het criterium van duurcaamheid van regelgeving dienen te
voldoen. 201
Voorbeeld 2
In de Leidraad Invordering 1990 vindt de Ontvanger aanwijzingen voor de uitoefening van
zijn bevoegdheden. Deze voorschriften beogen de invordering op eenvoudige, weinig
kostbare en doeltreffende wijze te doen plaatshebben.2o2 De Leidraad Invordering 1990 wordt
periodiek, de laatste jaren minimaal per januari en juli, gewijzigd. Deze wijzigingen kan de
Staatssecretaris zonder gcedkeuring van het parlement doorvoeren. Hij kan dus
Leidraadbepalingen snel naar eigen inzicht wijzigen, intrekken en introduceren.

Laat ik een voorbeeld van een wijziging noemen die recentelijk tot veel ophef heeft geleid.
Het gaat dan over het restrictief uitstelbeleid voor ondernemers per 1 januari 2005, waarover
i96 Hoge Raad 25 juni 1969, BNB 1969I202, en Hoge Raad 26 april 1978, BNB 1978I140.
197 Wet van 25 april 1990, Stb. 1990, 173.
"' Wet van 14 december 2000, Stb. 2000, 567.
199 Wet van 1 december 2005, Stb. 2005, 613.
20o Voor de wetswijziging in 1990: Kamerstukken II 1989-1990, 19 968, nr. 6, blz. 8-9, voor 2001: Kamerstukken
II 1999-2000, 27 209, Nader rapport RvS, blz. 24-25, en voor 2005: Kamerstukken II 2003-2004, 29 686, nr. 3,
blz. 4.
Zo~ In dezelfde zin J.L.M. Gribnau 8c G.T.K. Meussen, `Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (1)', MBB 2002I10,
blz. 259, l.k.
ZoZ ~ 1, vijfde lid, Leidraad Invordering 1990.

327

ik in ~ 7.5.2 kwam te spreken. De kern ervan is dat voor het verlenen van een
betalingsregeling de ondernemer zekerheid moet stellen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor
insolvente ondernemers een moeilijke aangelegenheid is. Het Besluit van de Staatssecretaris
tot wijziging van de Leidraad Invordering 1990, nr. CPP2004~2905M, is gedateerd 23
december 2004 en verschenen in de Staatscourant nummer 251 van 28 december 2004. Zoals
te doen gebruikelijk bij Leidraadwijzigingen is hiervan geen aankondiging gedaan, noch is er
een overgangsregime. De ondernemers werden dus ineens geconfronteerd met deze wijziging.
Daamaast konden literatuur en maatschappelijke geledingen zich niet uitlaten over de
wijziging. Formeel is dit niet nodig, maar bij wijzigingen als deze komt het mij wel wenselijk
voor. Feit is wel dat deze nieuwe en onverwachte handelwijze heeft geleid tot het driemaal toe
stellen van Kamervragen.203 Hoewel deze vragen niet tot een beleidswijziging hebben geleid,
zij ermee aangegeven dat de Leidraadwijziging zijn uitwerking had. Uitgangspunt is dat de
bepalingen uit de Leidraad Invo rdering 1990 van toepassing op gebeurtenissen die zich
voltrekken gedurende de geldigheid van die bepalingen. Blijkens artikel 26, ~ 1, twaalfde lid,
Leidraad Invordering 1990 zijn bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzcek de
gegevens en normen van belang die gelden op het moment van indiening daarvan, tenzij in de
Leidraad anders is aangegeven.
Duurzaamheid is belangrijk
De wetgever, bestuur (fiscus) en rechter moeten de rechtszekerheid waarborgen.204 Voor de
insolventiepraktijk is mijns inziens een zeer belangrijk element de duurzaamheid van
regelgeving en beleidsregels. De wetgever moet streven naar een consistent totaalconcept van
de belastingheffing. Er moet dus een stabiel heffingsgebouw zijn. Wetgeving mag aan
verandering onderhevig zijn, maar de houdbaarheid van wetgeving moet aanzienlijk zijn.
Veranderende wetgeving maakt de voorspelbaarheid voor belastingplichtigen moeilijker en
doet mede daardoor afi~reuk aan de betrouwbaarheid en het gezag van de wetgever.205 Mutatis
mutandis geldt dit ook als het gaat om duurzaamheid van beleidsregelgeving. Dit geldt zeker
voor de insolventiepraktijk, omdat een insolvente vennootschap in een kwetsbare situatie
verkeert. Gezien de verstrekkende gevolgen die Leidraadwijzigingen kunnen hebben met
name voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren, zou het wenselijk zijn belastingplichtigen
en auteurs eerder op de hoogte te stellen van wijzigingen, zodat zij zich daarop kunnen
instellen, of dat er een overgangsregime wordt gecreëerd.
Aanbeveling 5: einde maken aan onderscheid tussen eigen en vreemd
vermogen
Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen leidt tot een verschillende fiscale
behandeling. Hiema worden voor de consequentheid alleen de termen schuldenaar en
schuldeiser gehanteerd, hoewel dat bij eigen vermogen minder voor de hand zou liggen.
Benadrukt zij dat het fiscale onderscheid tussen eigen en vreemd vemlogen los staat van het
civiele onderscheid. Een vermogensverstrekking die civiel wordt gekwalificeerd als vreemd
vermogen kan fiscaal als eigen vermogen worden aangemerkt. Hiema gaat het om de
fiscaalrechtelijke kwalificatie.
8.6.5

zos Zie Brief staatssecretaris van 9 februari 2005, nr. DGB2005I266U, VN 2005I11.19 (Aanhangsel Handelingen
II 2004-2005, nr. 902), Brief staatssecretaris van 11 juli 2005, nr. DGB200513899, VN 2005I35.20 (Aanhangsel
Handelingen II 2004-2005, nr. 2057) en Brief staatssecretaris van 15 september 2005, nr. DGB2005I5289, VN
2005149.19 (Aanhangsel Handelingen I12004-2005, nr. 2427).
2oa Gribnau 8i Meussen hebben op basis van het werk van Fuller voor de fiscale wetgeving en beleidsregels van
de fiscus een aantal elementen van die rechtszekerheid onderscheiden. Zie J.L.M. Gribnau 8z G.T.K. Meussen,
`Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (1)', MBB 2002I10, blz. 255, r.k.-261 l.k.
zos In dezelfde zin J.L.M. Gribnau 8z G.T.K. Meussen, `Rechtszekerheid en de Wet IB 2001 (1)', MBB 2002~10,
blz. 259, l.k. en r.k.
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Eigen vermogen (kapitaal) betekent voor de schuldenaar dat de vergoeding niet aftrekbaar is
en dat een eventueel (positief of negatief) resultaat op de hoofdsom buiten de fiscale
winstbepaling blijft. Indien de schuldeiser een deelneming heeft in de schuldenaar, dan is het
eigen vermogen dat hij heeft verstrekt aan de schuldenaar, voor de schuldeiser een onderdeel
van de deelnemingsvrijstelling, wat met zich brengt dat de ontvangen vergoeding is
vrijgesteld en dat een eventueel (positief of negatie fl resultaat op de hoofdsom in beginselzoó
buiten de fiscale winstbepaling blijft.
Vreemd vermogen (lening) betekent voor de schuldenaar dat de vergceding aftrekbaar is en
dat een eventueel (positief of negatief) resultaat op de hoofdsom fiscaal leidt tot v~inst c.q.
verlies. De schuldeiser dient de vergoedingen tot zijn winst te rekenen en een eventueel
(positief of negatief) resultaat op de hoofdsom leidt fiscaal tot winst, dan wel verlies.
Met name indien schuldenaren en schuldeisers gelieerd zijn en zich in een verschillende
fiscale positie bevinden, zijn er fiscaal voordelen te behalen. Hierbij is te denken aan het geval
waarbij voor de in Nederland gevestigde schuldeiser de vergoeding onbelast is (doordat
artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (hybride leningen) toepassing vindt) en in
het buitenland de vergceding aftrekbaar voor de schuldenaar is (doordat de lening als vreemd
vermogen wordt gezien). Enercijds is er aftrekbaarheid, anderaijds is er geen belastbaarheid.
In concerns valt de scheidslijn tussen eigen en vreemd vermogen vaak moeili~7c te trekken.
Ook in nationaal verband bestaan de nodige knelpunten. Ter illustratie volgen weer twee
voorbeelden.

Voorbeeld 1
De regeling inzake afgewaardeerde vorderingen houdt verband met het onderscheid tussen
eigen en vreemd vermogen.207 Indien namelijk verliezen op de leningen, doordat rente208 en
aflossingen niet worden ontvangen, voor de schuldeiser niet aftrekbaar zouden zijn, dan kan
afwaardering niet aan de orde komen. Onder het huidige fiscale regime staat de wetgever de
schuldeiser afwaardering ten laste van de winst toe, indien de schuldenaar insolvent wordt,
maar onder omstandigheden (bijvoorbeeld bij omzetting in aandelen) wil de wetgever bij
deelnemingsverhoudingen de afwaardering terugnemen. De regeling ter zake is te vinden in
artikel 13ba Wet Vpb 1969. Het is een ingewikkelde regeling geworden en laat de facto een
wetgever zien die geen principiële keuze maakt.
Voorbeeld 2
Doordat vergoedingen voor een lening voor de schuldenaar aftrekbaar zijn, wordt het
aantrekken van vreemd vermogen gestimuleerd. Zolang de rentabiliteit op het totale
vermogen hoger ligt dan het tarief van de rente, is er een gunstig eindresultaat (positief
hefboomeffect). Er wordt dan immers meer rendement geboekt dan zo nder het aantrekken van
vreemd venmogen het geval zou zijn geweest. Ligt echter de rentabiliteit op het totale
vermogen lager dan het tarief van de rente, dan is er een ongunstig resultaat (negatief
heft~oomeffect). Hoewel een groot aantal bedrijven niet buiten financiering met vreemd
vermogen kan, mcet men bedachtzaam zijn op overfinanciering. Het aantrekken van te veel
vreemd vermogen doet de solvabiliteit te veel dalen en doet daarmee de economische
slagkracht van de onderneming afnemen, hetgeen maatschappelijk onwenselijk is.
206

Uitzonderingen zijn de artikelen 13d-13f Wet Vpb 1969 (liquidatieverlies). Tot 1 januari 2006 was ook artikel
13ca Wet Vpb (tijdelijk afwaarderingsverlies) een uitzondering.
Zo~ Zie ~ 6.2.5.3.
Zog Of daarmee vergelijkbare vergoedingen.
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Mogelijke oplossingen
Het is goed te zien dat de Staatssecretaris in zijn wetsvoorstel Werken aan winst het arbitraire
onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen onderkent.209 Hij stelt een optionele
groepsrentebox voor. In deze box is het saldo van ontvangen en betaalde rente op
groepsleningen belast tegen een tarief vam So~o. Feit is wel dat tot nu tce de aanpak van de
wetgever inzake eigen en vreemd vermogen een ad-hoc-karakter heeft. Eerst liet men het over
aan de fiscale rechter, die uiteindelijk een scheidslijn tussen vreemd en eigen vermogen
trok.210 In 1998 kwam men met het artikel l0a Wet Vpb 1969, dat ging over de
winstdrainage. In 2002 kwam men met artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969, dat
ging over hybride leningen. Per 1 januari 2004 kent Nederland een thin-capitalisationregeling (artikel lOd Wet Vpb 1969). Deze regeling beoogt te voorkomen dat Nederlandse
concernondernemingen door het concern waartce zij behoren overvloedig van vreemd
vermogen worden voorzien. Dit kan leiden tot grondslagerosie, doordat de rentelasten ten
laste van het resultaat komen. Per 2007 wordt mogelijk de wettelijke regeling rondom hybride
geldlening afgeschaft.
Deze ad-hoc-wetgeving is niet de oplossing, maar het vinden van een structurele oplossing is
niet eenvoudig. In het verleden is de wetgever meermalen gevraagd ten principale voorstellen
voor het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen te doen, onder meer door de Raad van
State.211 Het niet doen van vootstellen is al een aanwijzing dat het allemaal moeilijk ligt Bij
het doen van voorstellen zijn er voor de wetgever eigenlijk drie opties, naast de optionele
groepsrentebox.

De eerste optie is dat het eigen vermogen voortaan (meer) als vreemd vemlogen wotdt
behandeld. Dit zal tot gevolg hebben dat dividend, primair dividend of een primair rendement
voor de schuldenaar aftrekbaar wordt. Dit zal een substantiële verlaging van de
heffingsgrondslag met zich brengen. Indien Nederland het initiatief zou nemen, d~n is het
aannemelijk dat vele buitenlandse ondernemingen zich in Nederland zullen gaan vestigen. In
het internationale belastingrecht bestaat het bronbeginsel, welke inhoudt dat het land heft
waar het inkomen wordt gegenereerd. Voorts geldt het vestigingsplaatsbeginsel, welke
inhoudt dat het land waar de onderneming is gevestigd belasting over de winst mag heffen.
Aangezien introductie van deze optie de heffingsgrondslag in Nederland zou uithollen, is het
al vanwege de budgettaire consequenties niet aannemelijk dat hiervoor wordt gekozen. In het
verleden heeft de re~ering de invcering van aftrek van primair dividend om budgettaiie
redenen afgewezen.2 Met Vleggeert ben ik van mening dat het niet reëel is dat Nederland
eenzijdig tot invoering van een stelsel van aftrek van primair rendement of primair dividend
over zal gaan. 213
De tweede optie is dat het vreemd vermogen voortaan als eigen vermogen wordt behandeld.
De schuldenaar kan dan dus de vergceding niet meer ten laste van de winst brengen. Deze
niet-aftrekbaarheid moet er dan wel toe leiden dat bij de schuldeiser de vergoeding niet wordt
belast. Aan de schuldeiser zou dus een vrijstell'mg mceten worden verleend. Indien de
schuldeiser in een land is gevestigd dat geen vrijstelling kent, dan zal Nederland een tax
Zo9

Kamerstukken II 2005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 11 alsmede 18-19.
"" HR 11 maart 1998, BNB 1998~208; HR 17 februari 1999, BNB 1999~176 en HR 25 november 2005, YN
2005I58.19.
zl l
Kamerstukken II2001-2002, 28 034, nr. A, blz. 18.
namersruiucen tt i yaa- i ya~, i a ov~, noorastwc ixn, nr. s, oiz. i i.
"' J. Vleggeert, `Naar een (meer) gelijke behandeling van eígen en vreemd vermogen in de
vennootschapsbelasting', WFR 2003~6545, blz. 1485, r.k.
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credit aan de schuldenaar mceten geven. Zoals Van der Geld aangeeft kunnen zich bij de
vaststelling van de hoogte van de ta~credit problemen voordoen, bijvoorbeeld als er
verliezen door die schuldeiser worden geleden, waardoor er geen sprake is van feitelijke
belastingheffmg of niet alle winst naar hetzelfde tarief zou worden belast.214 Hieraan vcegt
Vleggeert twee praktische problemen tce. Buiten gelieerde verhoudingen is het niet zeker dat
de schuldenaar weet wat het effectieve tarief van de schuldeiser is en bij obligatieleningen zal
de schuldenaar zijn schuldeisers niet kennen.zi5 Recentelijk heeft Kampsch~er de invcering
van een "schuldenverhoudingsvrijstelling" voorgesteld,216 waardoor alles wat samenhangt
met schulden (rente, op- en afwaarderen) fiscaal niet relevant is. Zijn voorstel behelst feitelijk
dat het onderscheid tussen vreemd en eigen vermogen vervalt. Het is eveneens niet
waarschijnlijk dat Nederland deze optie tot wetgeving zal verheffen. Rente is in OESOverband aftrekbaar en Nederland ~u met het schrappen van de renteaftrek zijn internationale
concurrentiepositie schaden. Het schrappen van de renteaftrek zal pas aan bod kunnen komen
wanneer grote EU-landen zulks gaan doen of wanneer in OESO-verband een regeling wordt
getroffen.
De derde optie is invoering van een debt~quity-ratio. Dit houdt in dat er wetteli~k een
ma~cimaal fiscaal acceptabele ratio vreemd vermogen - eigen vermogen wordt vastgesteld. De
thin-capitalisation-maatregel van artikel lOd Wet Vpb 1969 is een gevolg van de Bosa)uitspraak.217 Het is echter alleen een aftrekbeperking voor belastingplichtigen die in een groep
in de zin van artikel 2:24b BW verbonden zijn. Het is dus geen aftrekbeperking in zijn
algemeenheid. Rentebetalingen aan en renteontvangsten van andere dan verbonden lichamen
zijn niet relevant voor de bepaling van de aftrekbeperking. Tijdens de parlementaire
behandeling van de antiwinstdrainagewetgeving in 1996 werd een algemene debt-equity-ratio
nog verworpen, z 1 g volgens Van der Geld op grond van weerlegbare argumenten. z 19

De economische realiteit is dat Nederland niet eenzijdig maatregelen kan nemen. Dit zal
binnen Europa of binnen OESO-verband moeten worden geregeld. Desalniettemin stemde op
het congres De Wet Vpb op de sofa 250~o van de bezoekers voor de stelling dat Nederland
desnoods eenzijdig het fiscale onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen moet
afschaffen.220 Wel is het mogelijk dat Nederland vooruitlopend op harmonisatie met ratio's
gaat werken.
8.7

Afronding

De algemene conclusie van dit onderzcek kan niet anders zijn dan dat de huidige fiscale
wetgeving de doorstart van een onderneming belemmert.
zi4 J.A.G. van der Geld, `Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse
vennootschapsbelasting', in: E.C.C.M. Kemmeren e.a. (red.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting
(Juch-bundel), Deventer: Kluwer 2002, blz. 91.
zis J. Vleggeert, `Naar een (meer) gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen in de
vennootschapsbelasting', WFR 2003~6545, blz. 1487, l.k.
ztb G.W.J.M. Kampschtfer, `Vpb 2007 opbouwbaar uit zes (eenvoudige) bouwstenen', WFR 2004I6596, blz.
1504, l.k.
zl' HvJEG 18 september 2003, BNB 20031344.
zl8 Kamerstukken II 199~ 1996, 24 696, nr. 3, blz. 10.
z'9 J.A.G. van der Geld, `Het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen in de Nederlandse
vennootschapsbelasting, in: E.C.C.M. Kemmeren e.a. (red.), Over de grenzen van de vennootschapsbelasting
(Juch-bundel), Deventer: Kluwer 2002, blz. 91-92.
zzo M. Bravenboer 8c S.C.W. Douma, `Verslag van het door de Leidse universiteit georganiseerde symposium
"De Wet Vpb op de sofa', WFR 2004I6596, Blz. 1499, l.k.
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In dit onderzoek zijn 41 belemmeringen geconstateerd. De zwaarte van de belemmeringen
varieert, maar in dit onderzoek is bewust geen gradatie aangebracht in de zwaarte om een
belemmering als zodanig te kwalificeren.
In dit hoofdstuk werden eerst de belemmeringen bij een doorstart van een onderneming per
doorstartconstructie in kaart gebracht. Om deze belemmeringen weg te nemen zijn in totaal
zes aanbevelingen gedaan. De hoofdaanbeveling was om een aantal wijzigingen in wet of
beleid van de Staatssecretaris door te vceren. Daarmee zijn de meeste belemmeringen weg te
ne men.
Voorts werden er vijf aanbevelingen van meer structurele aard gedaan. De eerste aanbeveling
hield in een aantal wetsartikelen buiten werking te stellen in situaties van surseance en
faillissement. Daarmee zou in een redelijk aantal gevallen de doorstart van een onderneming
vergemakkelijkt worden. De tweede aanbeveling behelsde een sluitend systeem van
verliesverrekening In de derde aanbeveling werd gepleit voor een uniforme fiscale procedure
voor een doorstartende onderneming. Onder de vigerende fiscale wetgeving wordt vaak
geopteerd voor een activatransactie, maar het zou goed zijn de fiscale wetgeving zo aan te
passen dat het om het even is voor welke doorstartconstructie men kiest. De vierde
aanbevel'mg ging over de zorg voor meer duurzaamheid in wetgeving en beleidsregels. Het
fiscaal insolventierecht is in ontwikkeling en daar hangt nieuwe wetgeving mee samen. Deze
mcet wel met zorg worden vastgesteld, zodat de wetgeving zo lang mogelijk kan blijven
bestaan. De vijfde aanbeveling ging over de vraag of inen niet tce moet naar een meer gelijke
behandeling van eigen en vreemd vermogen. Dit is een belangrijk thema binnen het fiscale
recht, maar is wel mceilijk oplosbaar.

Indien de aanbevelingen worden opgevolgd, dan zal de doorstart van een onderneming
minder belemmeringen ondervinden. Daarmee zou tevens aansluiting worden verkregen bij
de wens van de Commisie Insolventierecht om het reorganiserend vermogen van
ondernemingen te versterken.
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Summary
This dissertation focuses on private and public limited companies (in Dutch: besloten en
naamloze vennootschappen) in fmancial trouble. In general, the first step will be to examine
the cause ofthe financial problems. When doing so, it is relevant to make a distinction
between the company itself (the legal entity) on the one hand, and the enterprise carried on by
it, on the other. The company may face liquidity problems or lazge debts, while its enterprise
is still viable. In that case, it is a matter ofwhether liquidity and solvability problems can be
resolved, and whether the enterprise can be can-ied on with sufficient earning power. A
situation in which operations can be successfully continued is refen ed to as the restart of an
enterprise.
In this study, three different models for the restart of an enterprise are treated: composition
(akkoord), share transfer (aandelentransactie),and assets transfer (activatransactie). In all
these models, a company will no longer be able to rely on investment capital to increase its
equity capital or on a bank for additional loan capital. This dissertation deals with the
hindrances caused by fiscal legislation when implementing one of the three restart models.
Regarding Dutch fiscal legislation, five laws are relevant: the Wet omzetbelasting 1968
(Turnover Tax Act), the Wet op belastingen van rechtsverkeer (Legal Transactions Taxation
Act), of which only Chapter II, onoverdrachtsbelasting (transfer tax) is discussed, the Wet
inkomstenbelasting 2001 (Personal Income Tax Act), the Wet op de vennootschapsbelasting
1969 (Corporate Income Tax Act), and the Invorderingswet 1990 (Collection of State Taxes
Act).

In Chapter 2, the restart models are described in more detail. In a composition, an agreement
on the payable debts is reached with the creditors. There are different types of compositions in
actual practice. The most common type is the one in which the debtor pays a certain
percentage and the creditors grant a discharge for the rest. The second type is the composition
in which the claim is converted into a subordinate loan. In the third type of composition, the
claim is converted into a loan which can be converted into issued share capital at a later stage.
The fourth type is the one in which the claim is converted into shares directly. The last type
that is discussed in this dissertation is the one in which the claim is taken over from the
creditor ifthere is a certain degree of certainty that the claim can still be satisfied. The new
creditor will often have acquired shares in the debtor as well.
When a share transfer is concerned, all shares in the debtor are transferred to new owners.
Company debts will remain the same. In practice, the acquiring party will try to agree on a
composition with the creditors. If a conglomerate is concerned, a share transfer is a possibility
as well. For these situations, exotic restart models have been invented, e.g., a split-up ofthe
conglomerate into viable and non-viable companies and the `hospital' model (ailing
companies are placed in quarantine).
In the case of an assets transfer, all assets of the enterprise of the debtor are transferred to a
new owner. The assets transfer after bankruptcy is the most widely applied restart model in
the Netherlands. The main reason for this is that it is comparatively easy to make staff
redundant if a company goes into liquidation. Under normal circumstances, all staff will
remain attached to the enterprise but, in a bankruptcy, this is not the case, as is laid down in
Article 7:666 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek). The bankruptcy trustee may give
staff six weeks notice without a dismissal permit. The acquiring party is free in its choice to
re-engage any of the employees dismissed. Because of strict Dutch legislation protecting
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employees from dismissal, it is not really possible to make staff redundant without filing for
bankruptcy.
Chapters 3 to 7 identify the fiscal hindrances for each of the restart models. A hindrance is
defined as anything that will hinder the parties involved in a restart of an enterprise, or
anything that may be experienced as hindering any of the parties involved There must be a
minimal degree of hindrance, however, for the hindrance to qualify as significant. This study
also explores whether a justification for the hindrance exists. After all, it is possible that,
without a specific obstacle, tax evasion would become an option. A total of 41 hindrances
were identified. Since it is beyond the scope of this summary to mention them all, only the
most important hindrances will be briefly described.
Chapter 3 deals with the Turnover Tax Act (Wet omzetbelasting 1968). For compositions, a
number of hindrances were identified, but none of them were significant. As regards share
transfers, much attention was paid to the question of whether the levying ofturnover tax,
based on Article 29, second paragraph, of the Turnover Tax Act, can be avoided if a nonviable company within a conglomerate is split off in time. There did not seem to be a clear
answer, so this matter can be seen as a hindrance. As far as assets transfers are concerned, no
hindrances were found.
Chapter 4 is devoted to hindrances caused by the Transfer Tax Act (Wet op de
overdrachtsbelastin~. The buyer has to pay transfer tax, but the property would yield more if
there were no such tax, so the debtor could get a better price. In this chapter, it is shown that
there is no legal ground for this tax. For a composition, transfer tax plays hardly any role. For
share transfers, the tax is only relevant if a property company is acquired. In the case of an
assets transfer, there are many exemptions, but in insolvency cases, these are hardly of any
use for a wide range of reasons.
Chapter 5 is concerned with hindrances that are found in the Personal Income Tax Act (Wet
inkomstenbelasting 2001). With respect to compositions, a number of minor hindrances were
identified in connection with the exemption for profit from remission of debt, as laid down in
Article 3.13, first paragraph, part a, of the Personal Income Tax Act In the case of a share
transfer, there are some hindrances for the substantial interest holder. If assets are transferred,
there are some hindrances for the substantial interest holder as well.
Chapter 6 deals with hindrances that are caused by the Corporation Income Tax Act (Wet op
de vennootschapsbelasting 1969). As regards compositions, the possibility to benefit from the
exemption for profit from remission of debt was limited if a tax group or a participation is
involved. With regard to share transfers, the participation exemption and liquidation loss
facility are hindrances, because the selling party is not allowed to balance its loss.
Furthermore, Article 15aj, third paragraph, of the Corporation Income Tax Act is considered
to be a hindrance, because a conglomerate that enjoys group tax treatment will have to take
profit after reassessment of its debts, making it practically impossible to split off a company
in financial trouble that is close to liquidation. In the case of an assets transfer, the moment of
balancing losses comes too late because of the liquidation loss facility. Apart from this, losses
often become lost forever. As a result, a sounder system for balancing losses is proposed that
takes into account the central role of the share holder.
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In Chapter 7, possible hindrances in the Collection of State Taxes Act (Irrvorderingswet 1990)
were explored. Especially the continuously changing Collection Guidelines (Leidraad
Irrvordering 1990) should be seen as a hindrance for the insolvency practice.
In Chapter 8, all hindrances are summed up. The main conclusion is that fiscal legislation
causes hindrances for the restart of an enterprise. The question then is how these hindrances
can be overcome. In general, hindrances can be removed by amending the law or changing the
guidelines. In the Netherlands, fiscal legislation is amended frequently, so at least once a year,
there is an opportunity to remove hindrances. Subsequently, the hindrances that should be
removed by amending laws or guidelines were discussed. Furthermore, five recommendations
of a more fundamental nature are made on certain fiscal provisions which should be rendered
inoperative in situations of bankruptcy or suspension of payment, a sounder system for
balancing losses, more cohesion between fiscal and civil legislation with regard to the restart
of an enterprise, care for more consistency of legislation and guidelines, and an end to the
discrimination between equity capital and loan capital.
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uitzakconstructie, 33
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zestiend e standaardvoorwaarde, 213
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