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Voorwoord V

Voorwoord

Met veel plezier heb ik de afgelopen vier jaar gewerkt aan dit proefschrift over afgewaar-
deerde vorderingen. Met nog meer plezier leg ik nu mijn pen neer.

Dit proefschrift was zonder de betrokkenheid van anderen niet tot stand gekomen. Dan 
denk ik allereerst aan Gerda. Ondanks dat de afgelopen jaren voor haar pittig waren, wist 
zij mij altijd weer te motiveren wanneer er perioden waren dat ik even minder plezier had 
in het werken aan mijn proefschrift. Onze kinderen zullen blij zijn dat ‘het boek van papa’ 
af is.

Ik wil mijn promotor prof.dr. Ton Daniëls bedanken voor zijn begeleiding en de concep-
tuele discussies. Mijn dank gaat ook uit naar de leden van de promotiecommissie, prof.dr. 
Jan Bouwman, prof.dr. Jan van der Geld, prof.dr.mr. Edwin Heithuis, prof.dr. Geerten 
Michielse en prof.mr. Rudolf de Vries.

Ik wil op deze plaats ook mijn collegae van de Universiteit Utrecht bedanken voor de 
ruimte die ik als deeltijddocent kreeg om mij aan dit onderzoek te wijden. Mijn collega-
partners van Loyens & Loeff ben ik erkentelijk voor de ruimte en de steun die zij mij geven 
om naast mijn fiscale praktijk bezig te zijn met academische activiteiten, waaronder het 
schrijven van dit proefschrift. In het bijzonder bedank ik Arthur Hofman met wie ik vanaf 
de start in 2005 vele discussies heb gehad over verschillende deelonderwerpen van dit 
proefschrift en van wie ik veel bruikbaar commentaar ontving.

Tot slot van dit voorwoord maak ik het motto van de Universiteit Utrecht, het gebed naar 
aanleiding van hoofdstuk 4, vers 2 van het Bijbelboek Maleachi, graag tot het mijne: “Zon 
der gerechtigheid, verlicht ons”.

Soest, 1 september 2009
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Inleiding 1

1 Inleiding

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

De wetgever worstelt al vele jaren met de problematiek van de afgewaardeerde vorderin-
gen. Een problematiek die ook vandaag de dag weer zeer actueel is. Uit de arresten HR 
25 juni 1969, BNB 1969/202* en HR 26 april 1978, BNB 1978/140 bleek dat de omzetting in 
aandelenkapitaal van een ten laste van het fiscale resultaat afgewaardeerde vordering 
noch bij de schuldeiser noch bij de schuldenaar tot fiscale winst leidde, terwijl de waarde-
stijging van de aandelen in de schuldenaar op grond van de deelnemingsvrijstelling onbe-
last zou zijn. Deze uitkomst vond de wetgever onwenselijk, hetgeen mijns inziens te 
begrijpen valt. In 1990 is vervolgens in het kader van de herziening van de deelnemings-
vrijstelling in art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 een regeling voor afgewaardeerde vorderingen 
getroffen. Met ingang van 2001 heeft de wetgever de regeling inzake afgewaardeerde vor-
deringen grondig herzien. Art. 13b Wet Vpb 1969 ziet sinds 2001 enkel op de vervreem-
ding en overbrenging van een afgewaardeerde vordering. Art. 12 (oud) en 13ba Wet Vpb 
1969 werden in 2001 ingevoerd. Een omzetting van een onvolwaardige vordering in eigen 
vermogen leidde voortaan tot een winst bij de schuldenaar, mits die schuldenaar in Neder-
land was gevestigd. Dit was een fundamentele breuk met de in 1990 ingevoerde regeling 
waarbij een correctie altijd op het niveau van de schuldeiser plaatsvond. In 2005 heeft 
opnieuw een herziening van de regeling voor afgewaardeerde vorderingen plaatsgevon-
den, waarbij in hoofdlijnen werd teruggekeerd naar de regeling zoals die vóór 2001 van 
toepassing was. Art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 werd afgeschaft en art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet 
sindsdien op de omzetting, het prijsgeven en het hybridiseren van een afgewaardeerde 
vordering. Een novum was de introductie in 2005 van de systematiek van de extracomp-
tabele opwaarderingsreserve in art. 13ba Wet Vpb 1969. Via de opwaarderingsreserve 
wordt het afwaarderingsverlies teruggenomen al naar gelang de deelneming in waarde 
stijgt.

Per 1 januari 2003 is het ‘nieuwe’ fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting in 
werking getreden. De tot dan toe bij totstandkoming van een fiscale eenheid gestelde 
standaardvoorwaarden zijn gecodificeerd en op sommige punten aangepast en aangevuld. 
Dit betekende dat in art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 een regeling werd opgenomen voor de 
waardering van onvolwaardige vorderingen en schulden bij totstandkoming van de fiscale 
eenheid, terwijl in art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 een regeling ten aanzien van onderlinge 
schuldvorderingverhoudingen werd getroffen bij de beëindiging van de fiscale eenheid. 
In art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 werd een regeling getroffen voor de waardering van 
externe schulden bij beëindiging van de fiscale eenheid.

Ook bij een bedrijfsfusie, juridische fusie en juridische (af)splitsing speelt de problematiek 
van afgewaardeerde vorderingen. In de Wet Vpb 1969 zijn voor die situaties geen specifieke 
regelingen opgenomen ten aanzien van afgewaardeerde vorderingen. De staatssecretaris is 
echter van mening dat indien als gevolg van een bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische 
afsplitsing afgewaardeerde vorderingen als gevolg van schuldvermenging tenietgaan, latere 
heffing niet verzekerd is en een gefaciliteerde bedrijfsfusie, juridische fusie of (af)splitsing 
daarom alleen mogelijk is door het stellen van standaardvoorwaarden.
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2 Inleiding

Met betrekking tot de schuldenaarszijde is allereerst de kwijtscheldingswinstfaciliteit van 
art. 3.13 Wet IB 2001 van belang. Via de schakelbepaling van art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 
geldt de faciliteit ook voor de heffing van vennootschapsbelasting. Daarnaast is van 
belang dat bij de invoering van het ‘nieuwe’ fiscale-eenheidsregime in 2003 in art. 8, lid 4 
en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 regelingen zijn getroffen voor de samenloop van het fiscale-
eenheidsregime en de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex art. 3.13 Wet IB 2001 juncto 
art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969. Ook is van belang dat het tenietgaan van schuldvorderingver-
houdingen als gevolg van schuldvermenging onder omstandigheden tot winst leidt bij de 
schuldenaar.

De Wet Vpb 1969 kent derhalve verschillende (wettelijke) regelingen voor onvolwaardige 
vorderingen en schulden. Er heeft echter nog geen integraal onderzoek plaatsgevonden 
naar de regelingen van de afgewaardeerde vorderingen in de Wet Vpb 1969. Wel zijn 
bepaalde aspecten of bepaalde wettelijke regelingen belicht in verschillende onderzoe-
ken. De Vries heeft in zijn dissertatie art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 in samenhang met het 
(toenmalige) fiscale-eenheidsregime besproken.1 Inmiddels is het fiscale-eenheidsregime 
in 2003 gewijzigd, de werkingssfeer van art. 13b Wet Vpb 1969 beperkt, art. 12 (oud) inge-
voerd en weer afgeschaft en art. 13ba Wet Vpb 1969 ingevoerd en drastisch herzien. Bouw-
man is in zijn dissertatie in 2001 onder andere ingegaan op de waardering van onvolwaar-
dige vorderingen en schulden en op de problematiek van het omzetten, prijsgeven en 
hybridiseren van onvolwaardige vorderingen.2 Sinds de dissertatie van Bouwman is er 
eveneens het nodige gewijzigd, waarbij in het oog springt de genoemde afschaffing van 
art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 en de nieuwe vormgeving van art. 13ba Wet Vpb 1969. Kok 
heeft in zijn dissertatie over het fiscale-eenheidsregime de werking van de waarderings-
voorschriften voor onvolwaardige vorderingen en schulden van art. 15ab, lid 6 en 15aj, 
lid 2 en 3 Wet Vpb 1969 besproken.3 Van den Brande-Boomsluiter heeft in haar dissertatie 
de problematiek van afgewaardeerde vorderingen in de context van de bedrijfsfusie aan-
gestipt.4 Tot slot vermeld ik nog graag de fiscale monografie van Van Eijsden en Kok, geti-
teld ‘Afgewaardeerde vorderingen’.5 In deze monografie, die tijdens het schrijven van 
deze dissertatie verscheen, worden de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de 
Wet Vpb 1969 en de Wet IB 2001 beschreven. In deze dissertatie behandel ik de problema-
tiek van de afgewaardeerde vorderingen breder en diepgaander. Tevens zal ik de regelin-
gen beoordelen vanuit een toetsingskader en komen met aanbevelingen tot verbetering 
van de wettelijke regelingen.

1.2 PROBLEEMSTELLING, OPZET EN AFBAKENING ONDERZOEK

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:

Op welke wijze kunnen de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen in de Wet Vpb 
1969 worden verbeterd?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst nodig om de kern van de proble-
matiek inzake afgewaardeerde vorderingen helder te krijgen. Tevens zal een toetsingska-
der gedefinieerd moeten worden aan de hand waarvan de regelingen voor afgewaardeerde 
vorderingen in de Wet Vpb 1969 kunnen worden beoordeeld. Ook zal de vraag beant-

1 R.J. de Vries, Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, 
FM 75, Kluwer, Deventer 1996.

2 J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, Beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelas-
ting, Groningen 2001.

3 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005.

4 E. van den Brande-Boomsluiter, De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting, FM 110, Kluwer, 
Deventer 2003.

5 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007.
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Inleiding 3

woord moeten worden hoe vorderingen en schulden gewaardeerd dienen te worden. Ver-
volgens zullen de verschillende regelingen in de Wet Vpb 1969 die betrekking hebben op 
afgewaardeerde vorderingen in kaart gebracht moeten worden. De verschillende regelin-
gen zullen getoetst moeten worden aan de criteria van het toetsingskader. Daarbij zullen 
de verschillende regelingen niet alleen ieder op zichzelf, maar ook in samenhang met de 
andere regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de Wet Vpb 1969 beoordeeld moe-
ten worden. Indien en voor zover de regelingen niet voldoen aan de geformuleerde crite-
ria, zal getracht worden verbeteringsmogelijkheden aan te geven.

De problematiek van afgewaardeerde vorderingen heeft ook te maken met het onder-
scheid in behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Terwijl mutaties in 
de waardering van vorderingen en schulden de winstsfeer (kunnen) raken, is dat bij muta-
ties in het eigen vermogen of mutaties van de waarde van de deelneming, mits de deelne-
mingsvrijstelling van toepassing is, niet het geval. Voor een uitgebreide behandeling van 
de problematiek van het verschil in behandeling tussen eigen vermogen en vreemd ver-
mogen verwijs ik naar de dissertaties van Haberham6 en van Michielse.7 In mijn onder-
zoek ga ik uit van het feit dat eigen vermogen en vreemd vermogen fiscaal verschillend 
behandeld worden. Binnen die fiscale werkelijkheid zal ik, indien en voor zover de hui-
dige regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen niet voldoen aan het door mij gehan-
teerde toetsingskader, oplossingsrichtingen aandragen.

Mijn onderzoek beperkt zich tot de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de 
Wet Vpb 1969. Ik heb derhalve geen internationaal rechtsvergelijkend onderzoek gedaan. 
De lezer die kennis wil nemen van de wijze waarop in andere landen met de problematiek 
van afgewaardeerde vorderingen wordt omgegaan, verwijs ik naar de publicatie ‘The tax 
consequences of restructuring of indebtedness (debt work-outs)’.8 Ook ga ik niet in op de 
regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de Wet IB 2001. De regelingen van 
art. 3.98a en 3.98b Wet IB 2001 vertonen echter grote gelijkenis met de regelingen van res-
pectievelijk art. 13ba en 13b Wet Vpb 1969. Een groot deel van de conclusies en aanbeve-
lingen van mijn onderzoek zullen dan ook mutatis mutandis voor de regelingen van de 
Wet IB 2001 gelden.

1.3 OPZET EN HOOFDSTUKINDELING

In hoofdstuk 2 zal allereerst worden ingegaan op de kern van de problematiek van de afge-
waardeerde vorderingen. Zonder wettelijke maatregelen zal het in verschillende situaties 
mogelijk zijn om een onbelaste opwaardering van de vordering te voorkomen terwijl het 
verlies ten laste van het fiscale resultaat is gebracht. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een 
toetsingskader gedefinieerd. Aan de hand van dit toetsingskader worden in de andere 
hoofdstukken de verschillende regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de Wet 
Vpb 1969 getoetst.

In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 wordt achtereenvolgens ingegaan op de waardering van 
(onvolwaardige) vorderingen en de waardering van de schulden die corresponderen met 
onvolwaardige vorderingen, voordat in de daaropvolgende hoofdstukken de verschillende 
regelingen voor afgewaardeerde vorderingen in de Wet Vpb 1969 onder de loep worden 
genomen. Hoofdstuk 4 en 5 sluiten beide af met een puntsgewijze samenvatting.

6 A.M. Haberham, Fiscale aspecten van vreemd vermogen verstrekt door aandeelhouders, FM 65, Kluwer, 
Deventer 1993.

7 G.M.M. Michielse, ‘Thin capitalisation’ in het fiscale recht, FM 67, Kluwer, Deventer 1994.
8 International Fiscal Association, The tax consequences of restructuring of indebtedness (debt work-outs), 

Cahiers de droit fiscal international, volume 91a, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2006.
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In hoofdstuk 6 wordt art. 13ba Wet Vpb 1969 besproken. Art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet op 
drie situaties, namelijk de omzetting van een afgewaardeerde vordering in eigen vermo-
gen, het als eigen vermogen gaan functioneren van de met de afgewaardeerde vordering 
corresponderende schuld en het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering. In hoofd-
stuk 6 wordt alleen ingegaan op de eerste twee situaties. Voor zover art. 13ba Wet Vpb 
1969 betrekking heeft op het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering, wordt dat in 
hoofdstuk 7 besproken. In pagraaf 6.7 worden de bevindingen ten aanzien van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 puntsgewijs samengevat, waarna de regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 
in paragraaf 6.8 wordt geëvalueerd aan de hand van het in hoofdstuk 3 gedefinieerde toet-
singskader.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering. De 
fiscale gevolgen van het prijsgeven van een vordering worden besproken zowel vanuit het 
perspectief van de schuldeiser als van de schuldenaar. Bij de bespreking van de gevolgen 
voor de schuldenaar wordt uiteraard uitgebreid ingegaan op de werking van de kwijt-
scheldingsfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 2001. Bij de bespreking van de gevolgen voor de 
schuldeiser wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie dat de schuldeiser ten minste 
5% van de aandelen in de schuldenaar heeft of verkrijgt, in welk geval art. 13ba Wet Vpb 
1969 van toepassing is, en de situatie dat dat niet het geval is. In dit hoofdstuk wordt ook 
ingegaan op art. 8, lid 4 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 die voorzien in een samenloop van 
de kwijtscheldingsfaciliteit en de fiscale eenheid.
In paragraaf 7.5 worden de bevindingen puntsgewijs samengevat, waarna de regelingen 
inzake het prijsgeven van afgewaardeerde vorderingen in paragraaf 7.6 worden geëvalu-
eerd aan de hand van het toetsingskader.

In hoofdstuk 8 wordt art. 13b Wet Vpb 1969 besproken. Art. 13b Wet Vpb 1969 ziet – kort 
samengevat – op de vervreemding van een afgewaardeerde vordering op een deelneming 
aan een verbonden lichaam of natuurlijk persoon alsmede op de overbrenging van een 
afgewaardeerde vordering naar het buitenlandse ondernemingsvermogen van de belas-
tingplichtige. Aangezien enkele elementen van art. 13b Wet Vpb 1969 gelijk zijn aan ele-
menten van art. 13ba Wet Vpb 1969, kan soms volstaan worden met een verwijzing naar 
de bespreking van art. 13ba Wet Vpb 1969. In paragraaf 8.10 worden de bevindingen 
puntsgewijs samengevat, waarna de regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 in paragraaf 8.11 
wordt geëvalueerd aan de hand van het toetsingskader.

In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de problematiek van afgewaardeerde vorderingen in 
samenhang met het fiscale-eenheidsregime. Allereerst wordt ingegaan op de gevolgen van 
het tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden bij de totstandkoming van een fis-
cale eenheid tussen de schuldeiser en schuldenaar. Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 wordt in 
dat kader besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de problematiek van onvolwaardige 
vorderingen en schulden tijdens het bestaan van een fiscale eenheid tussen de schuldeiser 
en schuldenaar. Naast de gevolgen voor de winstsplitsing komt ook het herleven of teniet-
gaan van onderlinge vorderingen en schulden tijdens het bestaan van de fiscale eenheid 
aan de orde. Het derde deel van het hoofdstuk betreft de waardering van onderlinge vor-
deringen en schulden bij de verbreking van de fiscale eenheid tussen de schuldeiser en 
schuldenaar, in welk kader het waarderingvoorschrift van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
wordt besproken. Ook het waarderingsvoorschrift van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 dat 
ziet op externe schulden komt aan de orde. In paragraaf 9.5 worden de bevindingen punts-
gewijs samengevat, waarna de behandeling van afgewaardeerde vorderingen in samen-
loop met de fiscale eenheid in paragraaf 9.6 wordt geëvalueerd aan de hand van het toet-
singskader.

In hoofdstuk 10 wordt achtereenvolgens ingegaan op de problematiek van afgewaar-
deerde vorderingen in combinatie met een bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische 
(af)splitsing en aandelenfusie. In het bijzonder zal worden ingegaan op de toepassing van 
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art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 in dergelijke situaties. In paragraaf 10.6 worden de bevin-
dingen puntsgewijs samengevat, waarna de behandeling van afgewaardeerde vorderingen 
bij een bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische (af)splitsing of aandelenfusie in paragraaf 
10.7 wordt geëvalueerd aan de hand van het toetsingskader.

In hoofdstuk 11 staat de evaluatie van de regelingen van afgewaardeerde vorderingen cen-
traal. In de voorgaande hoofdstukken is iedere regeling afzonderlijk getoetst aan de hand 
van de criteria van het toetsingskader. In hoofdstuk 11 vindt een integrale en samenhan-
gende toetsing van de regelingen plaats. Nadat ik aan de hand van het toetsingskader heb 
geconcludeerd dat een verdere verbetering en uitbreiding van de regeling van de opwaar-
deringsreserve wenselijk is, wordt dat in het vervolg van hoofdstuk 11 verder uitgewerkt 
voor de situaties van de vervreemding en overbrenging van een afgewaardeerde vordering 
(art. 13b Wet Vpb 1969), de situatie van totstandkoming van een fiscale eenheid (art. 15 
Wet Vpb 1969) en de situaties van een bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb 1969), een juridische 
(af)splitsing (art. 14a Wet Vpb 1969) en een juridische fusie (art. 14b Wet Vpb 1969). Tot 
slot is een lijst met aanbevelingen voor (technische) verbeteringen van de regelingen 
inzake afgewaardeerde vorderingen bijgevoegd.

1.4 ACTUALITEIT

Hoewel de problematiek van afgewaardeerde vorderingen van alle tijden is, heeft het 
onderwerp onmiskenbaar aan actualiteitswaarde gewonnen sinds het om zich heen grij-
pen van de financiële crisis. Veel schuldeisers hebben hun vorderingen de afgelopen twee 
jaar in waarde zien dalen. Dit betreft niet in de laatste plaats vorderingen op ondernemin-
gen die in de afgelopen jaren door private-equity partijen zijn overgenomen tegen naar 
nu blijkt te zware financiering (leveraged buy outs). Om hun schuldenlast te verminderen 
(‘deleveraging’) en zo bevrijd te worden van rentelasten die niet meer opgebracht kunnen 
worden, converteren ondernemingen hun schulden in aandelenkapitaal9 of kopen zij hun 
schulden uit de markt met een forse discount.10 Ook worden er claimemissies gedaan om 
zo de balans te versterken en schulden af te lossen.11 Banken zullen zich moeten afvragen 
of zij vorderingen op ondernemingen die in zwaar weer zijn beland, converteren in eigen 
vermogen of deze vorderingen (met een discount) verkopen. De fiscale problematiek die 
met al deze transacties samenhangt, komt in dit proefschrift aan de orde.

1.5 TOT SLOT

Wellicht kunnen de uitkomsten van dit onderzoek in sommige actuele situaties verdere 
financiële schade voorkomen. Verder hoop ik dat de resultaten van dit onderzoek voor de 
wetgever aanleiding zijn om zich nogmaals te bezinnen op de vormgeving van de regelin-
gen inzake afgewaardeerde vorderingen en daar verbetering in aan te brengen.

Dit onderzoek is afgesloten op 1 juli 2009.

9 Zie o.a. het Financieele Dagblad van 5 maart 2009, ‘Ford verlaagt schuldenlast’.
10 Zie o.a. de artikelen in het Financieele Dagblad van 26 februari 2009, ‘NXP wil bod doen op eigen 

schuld’ en, 27 maart 2009, ‘RBS wil kapitaal versterken met bod op eigen schuld’.
11 Zie o.a. het Financieele Dagblad van 2 mei 2009, ‘Golf claimemissies verwacht’.
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De problematiek van afgewaardeerde vorderingen 7

2 De problematiek van afgewaardeerde vorderingen

2.1 INLEIDING

Een groot deel van de problematiek van afgewaardeerde vorderingen houdt verband met 
het feit dat indien een afgewaardeerde vordering en de aandelen in de debiteur zich in 
één hand of in hetzelfde concern bevinden, het zonder nadere maatregelen mogelijk zou 
zijn een belaste opwaardering van de vordering te voorkomen. De problematiek kan 
inzichtelijk gemaakt worden vanuit de volgende basissituatie.

Een moedermaatschappij M houdt alle aandelen in haar dochtermaatschappij D. De moe-
dermaatschappij heeft een lening verstrekt aan de dochtermaatschappij en er zijn geen 
overige schuldeisers. Als gevolg van tegenvallende resultaten van de dochtermaatschappij 
heeft M haar vordering op D ten laste van haar fiscale resultaat afgewaardeerd. Schema-
tisch kan een en ander als volgt worden geïllustreerd:

Voor M zal het economisch bezien geen verschil maken of eventuele toekomstige winsten 
van de dochtermaatschappij als opbrengst van aandelen (dividend of verkoopwinst) of 
aflossing van de vordering worden gerealiseerd. Fiscaal maakt dit echter wel een groot ver-
schil. De opbrengst van aandelen is in beginsel vrijgesteld op grond van de deelnemings-
vrijstelling. Aflossing van de vordering en het opwaarderen van de vordering indien het 
financieel beter gaat met de debiteur is fiscaal belast. Dit verschil in fiscale behandeling 
is derhalve een stimulans om aflossing c.q. opwaardering van de vordering te voorkomen. 
Het heeft vanuit fiscale optiek derhalve de voorkeur de toekomstige opbrengsten als 
opbrengst van aandelen te realiseren.

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin een belaste opwaardering van de vordering, 
zonder specifieke wettelijke maatregelen, niet mogelijk lijkt. De verschillende mogelijk-
heden kunnen mijns inziens als volgt worden gegroepeerd:
1. Het juridisch tenietgaan van de vordering.
2. Het fiscaal tenietgaan van de vordering, terwijl de vordering juridisch in stand blijft.
3. De overheveling van winst van de debiteur naar een groepsmaatschappij.
4. De overbrenging van de vordering naar een gunstiger fiscaal regime.

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 zullen de verschillende mogelijkheden in de respectie-
velijke categorieën worden besproken.

Afgewaardeerde vordering100%

M

D
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8 De problematiek van afgewaardeerde vorderingen

Vervolgens rijst de vraag of deze mogelijkheden zich ook kunnen voordoen indien de 
moedermaatschappij niet de enige aandeelhouder is maar er ook andere aandeelhouders 
zijn. Deze vraag zal in paragraaf 2.6 aan de orde komen.
In paragraaf 2.7 zal onderzocht worden in hoeverre de geconstateerde mogelijkheden om 
de belaste opwaardering van de vordering te voorkomen zich ook kunnen voordoen 
indien er naast de moedermaatschappij andere schuldeisers zijn.
In paragraaf 2.8 wordt ingegaan op de vraag of een sanctie alleen van toepassing dient te 
zijn indien de belastingplichtige in de toekomst profiteert van de verbetering van de 
onderneming van de schuldenaar of dat ook een sanctie op zijn plaats is als een ander 
daarvan profiteert.

2.2 JURIDISCH TENIETGAAN VAN DE VORDERING

Het juridisch tenietgaan van de vordering kan zich op verschillende manieren voordoen. 
In casu zijn de volgende situaties van belang:
– de omzetting van de schuld in eigen vermogen;
– het prijsgeven van de vordering, waaronder begrepen de verwerving van de vordering 

beneden pari door de schuldenaar;
– een juridische fusie tussen de schuldeiser en schuldenaar; en
– een juridische (af)splitsing.

2.2.1 Omzetting schuld in eigen vermogen

Een eerste mogelijkheid om de vordering juridisch te laten verdwijnen is door de schuld 
om te zetten in eigen vermogen. Een omzetting kan plaatsvinden door middel van verre-
kening en door inbreng.1 Een omzetting vindt juridisch plaats doordat de aandeelhouder 
een kapitaalstorting doet in de dochtermaatschappij en zijn stortingsplicht verrekent met 
de vordering op de dochtermaatschappij. Hetzelfde zou bereikt kunnen worden door mid-
del van een kasrondje. De aandeelhouder doet een kapitaalstorting in contanten, waarna 
de dochtermaatschappij haar schuld aan de aandeelhouder aflost.
De omzetting van de schuld in eigen vermogen kan ook plaatsvinden doordat de schuld-
eiser zijn vordering bij wijze van kapitaalstorting aan de schuldenaar overdraagt. Deze 
inbreng kan plaatsvinden tegen uitgifte van aandelen, maar kan ook de vorm hebben van 
een agiostorting op reeds bestaande aandelen. De vordering en schuld komen door de 
inbreng in één hand bij de schuldenaar en gaan dan op grond van art. 6:161 BW als gevolg 
van schuldvermenging teniet.2 Het is mogelijk dat de aandeelhouder enkel een vordering 
op de schuldenaar inbrengt. Het kan ook dat de inbreng van de vordering onderdeel is van 
een inbreng van meerdere activa en passiva, bijvoorbeeld een onderneming.

2.2.2 Prijsgeven van de vordering

Een tweede mogelijkheid om de vordering juridisch te laten verdwijnen is dat de schuld-
eiser zijn vordering prijsgeeft. Door het prijsgeven wordt de schuldenaar juridisch bevrijd 
van zijn schuld en is de vordering juridisch verdwenen.
Een variant op het prijsgeven van de vordering is de verwerving van de vordering door de 
schuldenaar voor een bedrag beneden pari. Ook in die situatie heeft de schuldeiser afge-
zien van een deel van zijn vordering.

1 Zie uitgebreider hoofdstuk 6, paragraaf 6.5.
2 Indien sprake is van toonderstukken treedt er civielrechtelijk op grond van art. 6:161 BW geen 

schuldvermenging op, fiscaal waarschijnlijk wel. Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.4.5.
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2.2.3 Juridische fusie tussen schuldeiser en schuldenaar

Een derde mogelijkheid is dat een juridische fusie plaatsvindt tussen de schuldeiser en 
schuldenaar. Bij een juridische fusie gaan alle activa en passiva van de verdwijnende ven-
nootschap onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap. Als gevolg van de 
juridische fusie komen de vordering en corresponderende schuld in één hand, namelijk 
bij de verkrijgende vennootschap. De schuld en de vordering gaan dan op grond van 
art. 6:161 BW als gevolg van schuldvermenging teniet.

2.2.4 Juridische (af)splitsing

In de vierde plaats kan de vordering tenietgaan als gevolg van een juridische (af)splitsing. 
Bij een zuivere juridische splitsing verdwijnt de splitsende vennootschap en gaan haar 
activa en passiva over op twee of meer verkrijgende vennootschappen. In geval van een 
afsplitsing blijft de splitsende vennootschap bestaan en gaat een deel van haar activa en 
passiva over op de verkrijgende rechtspersoon. Indien de splitsende rechtspersoon een 
vordering op dan wel een schuld aan de verkrijgende rechtspersoon heeft en deze vorde-
ring respectievelijk schuld in het kader van de (af)splitsing overgaat naar de verkrijgende 
rechtspersoon, komen de vordering en schuld in één hand. De vordering en schuld zullen 
dan bij de (af)splitsing vermengen en tenietgaan.

2.3 FISCAAL TENIETGAAN VAN DE VORDERING

Het is mogelijk dat de schuldvordering civielrechtelijk in stand blijft, maar voor fiscale 
doeleinden non-existent wordt. Wanneer de vordering fiscaal niet meer bestaat, zal een 
latere waardestijging van de vordering niet belast kunnen worden. Een vordering kan fis-
caal tenietgaan door:
– de totstandkoming van een fiscale eenheid tussen de schuldeiser en de schuldenaar; of
– een zodanige wijziging van de leningsvoorwaarden dat de lening gaat functioneren als 

eigen vermogen bij de schuldenaar en daardoor onder de deelneming wordt begrepen.

2.3.1 Totstandkoming fiscale eenheid tussen schuldeiser en schuldenaar

Indien een fiscale eenheid in de zin van art. 15 Wet Vpb 1969 tot stand komt tussen een 
schuldeiser en schuldenaar wordt de belasting geheven alsof er één belastingplichtige is. 
Als gevolg van de fiscale fictie dat er geheven wordt alsof er slechts één belastingplichtige 
is, zijn onderlinge rechtsverhoudingen en transacties tussen fiscale-eenheidsmaatschap-
pijen non-existent.
Na totstandkoming van de fiscale eenheid zal de afgewaardeerde vordering van de schuld-
eiser op de schuldenaar fiscaal niet meer bestaan aangezien op de geconsolideerde balans 
van de fiscale eenheid onderlinge vorderingen en schulden immers niet voorkomen. Een 
opwaardering van de vordering bij verbetering van de financiële situatie van de debiteur 
is dan fiscaal niet meer aan de orde.

2.3.2 Wijziging leningsvoorwaarden zodat de lening als eigen vermogen gaat 
functioneren

Indien de voorwaarden waaronder de lening is overeengekomen worden aangepast, kan 
de lening bij de schuldenaar feitelijk gaan functioneren als eigen vermogen in de zin van 
art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969. Er is sprake van een dergelijke lening, ook wel 
deelnemerschapslening genoemd, indien de lening een looptijd heeft van meer dan 50 
jaar, is achtergesteld bij de overige schuldeisers en de rentevergoeding vrijwel geheel 
winstafhankelijk is.3 Vanaf het moment dat de lening als deelnemerschapslening kwalifi-

3 HR 11 maart 1998, BNB 1998/208c* en HR 25 november 2005, BNB 2006/82c*.
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ceert, wordt – mits er reeds een deelneming is in de schuldenaar – de schuldvordering op 
grond van art. 13, lid 4, onderdeel b Wet Vpb 1969 onder de deelneming begrepen en is 
derhalve de deelnemingsvrijstelling bij de schuldeiser van toepassing op waardemutaties 
van de vordering alsmede inkomsten uit die vordering.4 De vordering is vanuit fiscale 
optiek dan geen zelfstandig activum meer, maar wordt begrepen onder de deelneming.

2.4 OVERHEVELING VAN WINST VAN DE DEBITEUR NAAR EEN 
GROEPSMAATSCHAPPIJ

De vordering zal niet meer behoeven te worden opgewaardeerd als de waarde van de 
onderneming van de debiteur niet meer in waarde toeneemt. Indien de debiteur geen 
onderneming drijft, geldt uiteraard hetzelfde indien het saldo van de activa en passiva 
niet in waarde toeneemt. In het algemeen zal een toenemende winstgevendheid van de 
debiteur leiden tot een waardestijging van de afgewaardeerde vordering. Deze waardestij-
ging doet zich niet voor indien de debiteur niet meer winstgevend wordt, hetgeen zich in 
de volgende situaties voordoet:
– overdracht van de onderneming door de schuldenaar aan een groepsmaatschappij;
– winstverschuivingen van de debiteur naar een groepsmaatschappij;
– verwerving van een belang bij de winst van de debiteur door een groepsmaatschappij.

2.4.1 Overdracht van de onderneming van de schuldenaar binnen concern

Indien de onderneming van de schuldenaar wordt vervreemd aan een andere vennoot-
schap binnen het concern, zal een financiële verbetering van de onderneming niet meer 
ten gunste komen van de schuldenaar en zal derhalve de vordering op de schuldenaar niet 
meer in waarde toenemen.

2.4.2 Winstverschuiving binnen concern

Een mogelijkheid om de (toekomstige) winst van de dochtermaatschappij te beperken, is 
het hanteren van niet at arms length-prijzen voor transacties tussen de schuldenaar en de 
aandeelhouder of andere groepsmaatschappijen. Het kan hier gaan om een eenmalige 
transactie, bijvoorbeeld de verkoop van een onroerende zaak door de schuldenaar tegen 
een te lage prijs aan een groepsmaatschappij dan wel de aankoop tegen een te hoge prijs 
van een groepsmaatschappij. Ook door onzakelijke prijzen ten aanzien van doorlopende 
transacties zoals de in- of verkoop van goederen aan groepsmaatschappijen of onderlinge 
dienstverlening kan winst verschoven worden van de schuldenaar naar een groepsmaat-
schappij.
Het niet hanteren van at arms length-prijzen zal voor de fiscale winstberekening van de 
betrokken vennootschappen op grond van art. 8b Wet Vpb 1969 gecorrigeerd moeten 
worden. Ook kan, voor zover sprake is van een verkapte dividenduitkering, dividendbe-
lasting verschuldigd zijn. De correcties leiden echter niet tot het fictief in aanmerking 
nemen van een hogere waarde voor de vordering.

2.4.3 Verwerving aandeel in de winst door een groepsmaatschappij

Een andere mogelijkheid om de winstgevendheid van de schuldenaar te beperken, is de 
verwerving van een contractueel aandeel in de winst van de debiteur door een groeps-
maatschappij. De jaarlijkse nettowinst van de schuldenaar zal door dat contractuele win-
strecht lager worden. De verwerving van aandelen in het kapitaal van de vennootschap 
door een groepsmaatschappij zal niet het gewenste effect hebben, omdat gezien de rang-

4 Indien de belastingplichtige geen deelneming heeft in de schuldenaar, maar een verbonden 
lichaam wel of wanneer de debiteur met de belastingplichtige is verbonden, is op grond van 
art. 13, lid 5 Wet Vpb 1969 de deelnemingsvrijstelling eveneens van toepassing.
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orde van eigen en vreemd vermogen de groepsmaatschappij dan pas in de winst zal delen 
als de schulden zijn afgelost.
Als gevolg van het aandeel in de winst dat (contractueel) toekomt aan een groepsmaat-
schappij zal een negatief vermogen niet of minder snel worden ingehaald en de vordering 
derhalve niet of minder snel in waarde toenemen.

2.5 OVERBRENGING VAN DE VORDERING NAAR EEN GUNSTIGER 
FISCAAL REGIME

Naast het juridisch of fiscaal teniet laten gaan van de vordering of het vermijden van toe-
komstige winstgevendheid bij de debiteur is het ook mogelijk voor de crediteur om ervoor 
te zorgen dat de toekomstige opwaardering van de vordering (effectief) niet in de heffing 
van vennootschapsbelasting wordt betrokken. Deze mogelijkheden doen zich overigens 
ook voor als de crediteur geen aandelen houdt in de debiteur. Er kan gedacht worden aan 
de volgende situaties:
– vervreemding van de vordering aan een buitenlandse groepsmaatschappij;
– vervreemding van de vordering aan een gelieerde natuurlijk persoon;
– vervreemding van de vordering aan een groepsmaatschappij met fiscale verliezen;
– overbrenging van de vordering naar een buitenlands deel van het ondernemingsver-

mogen;
– overbrenging van de vordering naar het niet-ondernemingsvermogen;
– verplaatsing van de feitelijke leiding van de crediteur.

2.5.1 Vervreemding van de vordering aan een buitenlandse groepsmaatschappij

Indien de afgewaardeerde vordering door de belastingplichtige wordt vervreemd aan een 
in het buitenland gevestigde groepsmaatschappij, zullen de waardemutaties, inclusief 
derhalve de eventuele opwaardering, onderdeel zijn van de fiscale winst van de buiten-
landse groepsmaatschappij. Een toekomstige opwaardering kan dan niet langer in de 
Nederlandse belastingheffing worden betrokken. Indien de buitenlandse groepsmaat-
schappij tegen een lager tarief wordt belast dan de belastingplichtige kan aldus vanuit 
concernperspectief een fiscaal voordeel worden behaald. Ook als het belastingtarief in het 
andere land niet lager is, zal in de regel een financieel voordeel behaald kunnen worden 
doordat de vordering op kostprijs gewaardeerd kan blijven tot het moment van aflossing. 
Dit voordeel doet zich ook in binnenlandse verhoudingen voor. In concernverhoudingen 
heeft men het moment van aflossing zelf in de hand.

2.5.2 Vervreemding van de vordering aan een gelieerde natuurlijk persoon

Indien de vordering wordt vervreemd aan een gelieerde natuurlijk persoon, zal latere 
opwaardering in de sfeer van de vennootschapsbelasting niet meer aan de orde zijn. 
Afhankelijk van de wijze waarop een latere opwaardering van de vordering c.q. aflossing 
boven kostprijs bij de natuurlijk persoon wordt belast, is al dan niet sprake van een fiscaal 
voordeel. In beginsel geldt voor vermogensbestanddelen, waaronder vorderingen, dat 
deze bij natuurlijke personen woonachtig in Nederland in box III in de heffing worden 
betrokken, wat inhoudt dat een forfaitair rendement van 4% van de gemiddelde waarde 
in het economische verkeer wordt belast tegen een tarief van 30%. Indien echter sprake is 
van een vordering op een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem ver-
bonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, bevindt de vordering zich in box I. De 
rente alsmede de waardemutaties van de vordering worden dan tegen het progressieve 
tarief belast.
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2.5.3 Vervreemding van de vordering aan een groepsmaatschappij met fiscale 
verliezen

Ook is het mogelijk de afgewaardeerde vordering te vervreemden aan een groepsmaat-
schappij die fiscale verliezen heeft. De latere aflossing van de lening boven boekwaarde 
zal dan effectief niet tot belastingheffing leiden, ervan uitgaande dat de fiscale verliezen 
toereikend zijn. Indien de verkrijgende vennootschap zijn verliezen in de jaarrekening 
heeft geactiveerd, en deze derhalve op korte termijn verwacht te benutten, zal ter zake 
van de aflossing boven boekwaarde een belastinglast gerapporteerd moeten worden. Er is 
dan wel sprake van een liquiditeitsvoordeel indien de verliezen op deze manier eerder 
benut konden worden dan geprognosticeerd. Bovendien kan de vordering, zolang deze 
niet is afgelost, op kostprijs worden gewaardeerd. Dit kan derhalve een (onbeperkt) uitstel 
van belastingheffing opleveren in vergelijking met het houden van de vordering door de 
belastingplichtige.

2.5.4 Overbrenging van de vordering naar een buitenlands deel van het 
ondernemingsvermogen

Indien de belastingplichtige die de vordering heeft afgewaardeerd een vaste inrichting 
heeft in het buitenland, kan onder omstandigheden de vordering worden overgebracht 
naar die vaste inrichting. De latere opwaardering van die vordering zal dan deel uitmaken 
van de winst van de vaste inrichting waarover de belastingheffing aan het andere land is 
toegewezen, ervan uitgaande dat in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 
met dat land een bepaling is opgenomen overeenkomstig art. 7 van het OESO-Modelver-
drag.
Aangezien de vaste inrichting in het algemeen geen aparte juridische entiteit is5, kan de 
overdracht niet juridisch plaatsvinden. De overbrenging van de vordering vindt plaats 
doordat deze voortaan functioneel wordt toegerekend aan die vaste inrichting. Wanneer 
bijvoorbeeld een vaste inrichting voortaan alle financieringsactiviteiten van de belasting-
plichtige gaat verrichten, zal de belastingplichtige vorderingen die zij uit hoofde van 
financieringsactiviteiten heeft vanaf dat moment kunnen toerekenen aan die betreffende 
vaste inrichting. Ook is het mogelijk dat sprake is van een buitenlands belastingplichtige 
die een vaste inrichting in Nederland heeft en dat de vordering is afgewaardeerd ten laste 
van het Nederlandse fiscale resultaat. Vanaf het moment dat de vordering wordt toegere-
kend aan het hoofdhuis, zal Nederland geen heffingsrecht meer hebben ten aanzien van 
een eventuele opwaardering van de vordering, mits in het belastingverdrag met het land 
waar het hoofdhuis zich bevindt een bepaling is opgenomen overeenkomstig art. 7 van 
het OESO-Modelverdrag.

2.5.5 Overbrenging van de vordering naar het niet-ondernemingsvermogen

Indien de belastingplichtige zowel ondernemingsvermogen als niet-ondernemingsvermo-
gen heeft en de afgewaardeerde vordering wordt overgebracht naar het niet-onderne-
mingsvermogen, zal een latere opwaardering niet meer belast kunnen worden. Dit zou 
zich kunnen voordoen ten aanzien van de in art. 2, lid 1, onderdeel e Wet Vpb 1969 
genoemde binnenlands belastingplichtige lichamen. Daar is bepaald dat als binnenlands 
belastingplichtigen aan de belasting onderworpen zijn de in Nederland gevestigde ‘hier-
voor niet genoemde verenigingen en stichtingen alsmede andere dan publiekrechtelijke 
rechtspersonen indien en voor zover zij een onderneming drijven’. Voor de andere bin-
nenlands belastingplichtige lichamen is in art. 2, lid 5 Wet Vpb 1969 bepaald dat zij wor-
den geacht hun onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen. Bij die 

5 Onder omstandigheden kan dit wel het geval zijn indien sprake is van een transparante buiten-
landse entiteit, welke in het buitenland een juridische entiteit is, terwijl deze entiteit voor Neder-
landse fiscale doeleinden transparant is.
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lichamen is er derhalve alleen maar ondernemingsvermogen, zodat overdracht naar niet-
ondernemingsvermogen niet aan de orde kan zijn.

2.5.6 Verplaatsing van de feitelijke leiding van de crediteur

Indien de feitelijke leiding van de vennootschap die de afgewaardeerde vordering houdt, 
wordt verplaatst naar een land waar Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele 
belasting mee heeft gesloten en een bepaling is opgenomen overeenkomstig art. 4 van het 
OESO-Modelverdrag, zal het heffingsrecht ten aanzien van de winsten van de vennoot-
schap vanaf dat moment toekomen aan dat andere land.
Dit betekent dat de opwaardering van de vordering c.q. de aflossing van de vordering 
boven de boekwaarde belast zal zijn conform de regels van dat andere land. Uiteraard leidt 
dit uitzondering voor zover na de verplaatsing van de vennootschap een vaste inrichting 
in Nederland achterblijft en de vordering aan die vaste inrichting moet worden toegere-
kend. Indien het land waarnaar de vennootschap is verplaatst de opwaardering niet of 
tegen een lager (effectief) tarief belast dan Nederland, leidt de emigratie tot een fiscaal 
voordeel voor de belastingplichtige.

2.6 IMPACT AANWEZIGHEID ANDERE AANDEELHOUDERS

De vraag doet zich voor of de hiervoor in de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 genoemde moge-
lijkheden om een belaste opwaardering van een afgewaardeerde vordering te voorkomen 
zich alleen voordoen in situaties dat de schuldeiser enig aandeelhouder van de schulde-
naar is of dat deze situaties zich ook kunnen voordoen indien er naast de schuldeiser 
andere aandeelhouders zijn. Hierna inventariseer ik dat voor de vier door mij onderschei-
den categorieën.

2.6.1 Andere aandeelhouders en het juridisch tenietgaan van de vordering

Ten aanzien van de omzetting van de schuld in eigen vermogen kan het volgende worden 
opgemerkt. Het ligt niet voor de hand indien er andere aandeelhouders zijn dat de omzet-
ting van de schuld in eigen vermogen de vorm zal hebben van een onverplichte agiostor-
ting. Het agio verspreidt zich immers over alle aandelen, tenzij er soortaandelen zijn, en 
zal derhalve ook aan de andere aandeelhouders ten goede komen. Vanuit de andere aan-
deelhouders bezien zal omzetting in gewone aandelen mogelijk niet de voorkeur hebben, 
aangezien hun belang dan verwatert. De omzetting kan ook plaatsvinden tegen uitgifte 
van cumulatief preferente aandelen. De cumulatief preferente aandelen hebben voorrang 
boven de gewone aandelen en geven recht op een vast percentage van de winst. Hoewel 
juridisch sprake is van eigen vermogen, zijn er economisch veel overeenkomsten met 
vreemd vermogen.
De tweede geschetste mogelijkheid is het prijsgeven van de vordering. Indien er andere 
aandeelhouders zijn, zal het voordeel van het prijsgeven ook aan de andere aandeelhou-
ders ten goede komen. Indien alle aandeelhouders vorderingen op de dochtermaatschap-
pij hebben en zij allen een deel kwijtschelden dat in verhouding staat tot hun aandelen-
bezit, blijven de financiële verhoudingen gelijk. In dat geval is een kwijtschelding goed 
denkbaar.
Een juridische fusie tussen de aandeelhouder/schuldeiser en de dochtermaatschappij/
schuldenaar of een afsplitsing van vermogensbestanddelen naar of van de dochtermaat-
schappij is denkbaar, ook wanneer er andere aandeelhouders zijn, indien een en ander op 
zakelijke basis geschiedt. Indien als gevolg van de juridische fusie een onderlinge schuld-
vorderingverhouding tenietgaat, zullen alle aandeelhouders daarvan profiteren. Het zal 
dan ook niet snel voorkomen dat de juridische fusie enkel wordt gebruikt vanwege fiscale 
motieven om de onderlinge schuldvorderingverhouding te doen verdwijnen.
Indien het procentuele belang van de minderheidsaandeelhouders kleiner is dan het 
belastingpercentage dat door de belastingplichtige verschuldigd is bij de aangroei van de 
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vordering, zou de gedachte kunnen opkomen om toch de schuld om te zetten in eigen ver-
mogen. De besparing weegt dan immers op tegen het bedrag dat wegvloeit naar de andere 
aandeelhouders. Echter, omdat de betreffende rechtshandeling leidt tot het verdwijnen 
van de vordering die preferent is ten opzichte van de eigenvermogenverschaffers zal een 
dergelijke situatie zich in de praktijk mijns inziens niet snel voordoen.

2.6.2 Andere aandeelhouders en het fiscaal tenietgaan van de vordering

In de categorie ‘fiscaal tenietgaan van de vordering’ heb ik als eerste mogelijkheid 
genoemd het aangaan van een fiscale eenheid tussen de schuldeiser en de schuldenaar. 
Voor een fiscale eenheid is vereist dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aan-
delen in de dochtermaatschappij heeft. Indien er andere aandeelhouders zijn, is een fis-
cale eenheid derhalve alleen mogelijk indien – kort samengevat – de andere aandeelhou-
ders niet meer dan 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de dochtermaat-
schappij/schuldenaar houden. Het feit dat er een of meerdere aandeelhouders zijn die 
gezamenlijk ten hoogste 5% houden, is als zodanig geen bezwaar om een fiscale eenheid 
te vormen tussen de aandeelhouder/schuldeiser en de dochtermaatschappij. Wel zal een 
compensatiemechanisme moeten worden afgesproken tussen de moedermaatschappij en 
de dochtermaatschappij/schuldenaar teneinde te voorkomen dat de minderheidsaandeel-
houder benadeeld wordt indien de moedermaatschappij verliezen van de dochtermaat-
schappij benut en vice versa.
De tweede situatie waarin een opwaardering van de vordering fiscaal niet meer belast is, 
betreft het als eigen vermogen gaan functioneren van de schuld bij de debiteur. Ook hier-
voor geldt mijns inziens dat deze situatie zich kan voordoen indien er andere aandeelhou-
ders zijn. Een deelnemerschapslening is preferent ten aanzien van de kapitaalverschaffers 
zodat de aanwezigheid van andere aandeelhouders als zodanig geen belemmering behoeft 
te vormen voor het wijzigen van de leningsvoorwaarden zodat de lening voortaan als deel-
nemerschapslening kwalificeert.

2.6.3 Andere aandeelhouders en de overheveling van winst van de debiteur naar 
een groepsmaatschappij

Indien de onderneming van de debiteur wordt overgedragen aan een groepsmaatschappij 
zullen de latere winsten niet meer via een opwaardering van de vordering ten goede kun-
nen komen aan de schuldeiser. In een going-concern situatie ligt het niet voor de hand dat 
de onderneming wordt overgedragen aan een groepsmaatschappij van de aandeelhouder/
schuldeiser, omdat de toekomstige baten dan alleen aan die aandeelhouder en niet langer 
aan alle aandeelhouders ten goede komen. Indien echter de andere aandeelhouders in de 
verwervende groepsmaatschappij eenzelfde belang hebben of verkrijgen als zij in de over-
dragende vennootschap hebben, gaat de transactie niet ten koste van de overige aandeel-
houders. Een dergelijke overdracht van de onderneming binnen concern is dus onder 
omstandigheden wel denkbaar.
Een belaste opwaardering zal zich ook niet meer of in mindere mate voordoen indien er 
winstverschuivingen tussen de debiteur en een groepsmaatschappij van de aandeelhou-
der/schuldeiser plaatsvinden. Ook deze mogelijkheid zal zich in bonafide situaties niet 
voordoen aangezien dit tot benadeling van de andere aandeelhouders leidt. Indien echter 
de andere aandeelhouders op enigerlei wijze gecompenseerd worden, bijvoorbeeld omdat 
ze voor eenzelfde percentage aandeelhouder zijn in de groepsmaatschappij waar de winst 
naartoe wordt verschoven, is een dergelijke handelwijze denkbaar.
Ten aanzien van de verwerving van een belang bij de winst van de debiteur door een 
groepsmaatschappij geldt hetzelfde. Ook dan zullen de andere aandeelhouders benadeeld 
worden, tenzij zij op enigerlei wijze worden gecompenseerd.
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2.6.4 Overbrenging van de vordering naar een gunstiger fiscaal regime

De mogelijkheden om de vordering in een gunstiger fiscaal regime onder te brengen, zien 
op de overdracht of overbrenging van de vordering of de verplaatsing van de feitelijke lei-
ding van de crediteur. Voor deze mogelijkheden maakt het geen verschil of er naast de 
crediteur nog andere aandeelhouders in de debiteur zijn. Voor de overdracht of overbren-
ging van de vordering evenals voor de verplaatsing van de feitelijke leiding van de credi-
teur is geen medewerking van andere aandeelhouders in de debiteur vereist. Ook worden 
zij niet benadeeld door dergelijke rechtshandelingen.

2.7 IMPACT AANWEZIGHEID ANDERE SCHULDEISERS

In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de in de paragrafen 2.2 tot en met 
2.5 gesignaleerde mogelijkheden om een belaste opwaardering van de vordering te voor-
komen, zich ook kunnen voordoen indien er nog andere schuldeisers van de debiteur zijn.

2.7.1 Juridisch tenietgaan van de vordering

De vordering gaat juridisch teniet wanneer de corresponderende schuld wordt omgezet 
in eigen vermogen. Indien er andere schuldeisers zijn, ligt het niet voor de hand dat de 
aandeelhouder/schuldeiser zijn vordering omzet omdat dat een achterstelling inhoudt ten 
opzichte van de andere schuldeisers en zij daardoor hun afgewaardeerde vorderingen in 
waarde zullen zien toenemen. Indien echter ook de andere schuldeisers hun leningen 
omzetten in aandelenkapitaal blijven de posities van de schuldeisers ten opzichte van 
elkaar gelijk. Het is op zich dus denkbaar dat de lening wordt omgezet, terwijl er meer-
dere schuldeisers zijn. Ook is het denkbaar dat de schuld wordt omgezet in preferent aan-
delenkapitaal. In het bijzonder wanneer de schuld reeds achtergesteld was bij de overige 
schulden verandert de positie materieel niet.
Ook voor de mogelijkheid van prijsgeven geldt dat de aandeelhouder/schuldeiser dit niet 
zomaar zal doen als er andere schuldeisers zijn. Hij geeft immers zijn concurrente vorde-
ring op. Andere schuldeisers zullen hun onvolwaardige vorderingen in waarde zien toene-
men. Indien ook de andere schuldeisers een gelijk percentage van hun vordering opgeven, 
doet dit zich niet voor. In het kader van een financiële reorganisatie, bijvoorbeeld wan-
neer de andere schuldeisers (additionele) financiering verstrekken, is het mogelijk dat de 
aandeelhouder/schuldeiser geheel of gedeeltelijk van zijn vordering afziet. Ook is moge-
lijk dat sprake is van een voorwaardelijke kwijtschelding, waarbij de vordering weer her-
leeft indien bepaalde financiële criteria door de debiteur worden behaald.
Ook de mogelijkheid van een juridische fusie of juridische (af)splitsing kan zich voordoen 
wanneer er andere schuldeisers zijn. Er geldt bij de fusie en (af)splitsing een verzetster-
mijn waarbinnen de schuldeisers bezwaar kunnen maken indien zij hun positie door de 
fusie of (af)splitsing zien verslechteren. Het bewust teniet laten gaan van de onderlinge 
schuldvorderingverhouding door middel van een juridische fusie ter vermijding van een 
belaste opwaardering zal zich niet snel voordoen, mede gezien het feit dat ook de andere 
schuldeisers profiteren van de vermogensvooruitgang als gevolg van de schuldvermen-
ging. Indien de belastingbesparing over de waardetoename opweegt tegen het voordeel 
dat aan de minderheidsaandeelhouders ten goede komt, is het echter wel denkbaar.

2.7.2 Fiscaal tenietgaan van de vordering

Een vordering kan fiscaal allereerst tenietgaan doordat een fiscale eenheid tot stand komt 
tussen de schuldeiser en de schuldenaar. De aanwezigheid van andere schuldeisers is 
mijns inziens niet relevant, althans vormt geen belemmering, voor het eventueel aangaan 
van een fiscale eenheid tussen de aandeelhouder/schuldeiser en de dochtermaatschappij/
schuldenaar. De fiscale eenheid werkt alleen in de verhouding tussen de fiscale-eenheids-
maatschappijen en de fiscus en heeft dus geen externe werking.6 De fiscale eenheid kan 
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tot stand gebracht worden zonder medewerking en zonder medeweten van de schuldei-
sers. De schuldeisers worden ook niet benadeeld door de totstandkoming van de fiscale 
eenheid.7

In de tweede plaats kan de vordering fiscaal tenietgaan doordat de leningsvoorwaarden 
zodanig worden gewijzigd dat de lening als deelnemerschapslening gaat kwalificeren en 
voortaan onder de deelneming wordt begrepen. Indien er andere schuldeisers zijn, ligt het 
niet voor de hand dat de moedermaatschappij de voorwaarden van de lening zodanig zal 
aanpassen dat sprake is van een deelnemerschapslening. Door verlenging van de looptijd 
naar meer dan 50 jaar en in het bijzonder de achterstelling ten opzichte van andere cre-
diteuren, verslechtert haar positie als schuldeiser ten opzichte van de overige schuldei-
sers. Echter, in het kader van een financiële herstructurering of doorstart, waarbij bijvoor-
beeld andere partijen additionele financiering verstrekken, is niet uitgesloten dat een der-
gelijke wijziging van de leningsvoorwaarden wordt aangebracht.

2.7.3 Overheveling van winst van de debiteur naar een groepsmaatschappij

Het overhevelen van winst door de debiteur kan plaatsvinden door de overdracht van de 
onderneming aan een groepsmaatschappij. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt 
tegen de marktwaarde worden de schuldeisers in beginsel niet benadeeld.8 Wel betekent 
een dergelijke overdracht dat de schuldeisers niet meer kunnen profiteren van een toe-
komstige financiële verbetering van de onderneming. De afwaardering van haar vorde-
ring door de aandeelhouder/schuldeiser impliceert dat de waarde in het economische ver-
keer van de activa en passiva van de debiteur onvoldoende zijn om de schulden af te los-
sen. Overdracht van de onderneming leidt er dan toe dat de waarde van de vorderingen, 
ook van de overige schuldeisers, definitief gedeeltelijk teloorgegaan zijn. Het is gebruike-
lijk dat in financieringsdocumentatie waarborgen zijn opgenomen om dit soort situaties 
te voorkomen. Zo zal voor de overdracht van de onderneming toestemming vereist zijn 
van de schuldeisers, zeker bij een verkoop binnen de groep. Voor het geval het slecht gaat 
met de debiteur voorziet de documentatie normaliter in extra waarborgen voor de finan-
ciers. Het management van de debiteur zal veel zaken slechts in overleg met en na goed-
keuring door de financiers kunnen realiseren. Denkbaar is dat de financiers bereid zijn 
hun goedkeuring aan de overdracht van de onderneming intra-groep te verlenen mits ook 
de schulden jegens hen door de groepsmaatschappij worden overgenomen, zodat hun 
positie niet verslechtert.
Een andere gesignaleerde mogelijkheid waardoor de winst van de debiteur wordt beperkt, 
was winstverschuiving binnen de groep door niet at arms length-transacties. Een derge-
lijke winstverschuiving ten nadele van de debiteur benadeelt de schuldeisers. In bonafide 
situaties is mijns inziens niet denkbaar dat het management van de debiteur dergelijke 
transacties zou uitvoeren. Een dergelijke rechtshandeling is paulianeus en kan worden 
vernietigd door de schuldeisers indien aan de vereisten als omschreven in art. 3:45 BW is 
voldaan. In geval van faillissement kan de curator de betreffende rechtshandeling vernie-
tigen.9 Bovendien kan sprake zijn van een strafbaar feit10 en kunnen de bestuurders wor-
den aangesproken op grond van de bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:9 BW.

6 HR 20 oktober 2006, BNB 2007/149 c*. Bij de invoering van het ‘nieuwe’ fiscale-eenheidsregime 
heeft de staatssecretaris op een daartoe in de Eerste Kamer gestelde vraag ook geantwoord dat de 
fiscale eenheid naar zijn mening geen externe werking heeft. Zie EK 2001-2002, 26 854, nr. 45d, 
p. 2 en 3.

7 Volledigheidshalve wijs ik er op dat in geval van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelas-
ting de fiscus op grond van art. 24, lid 2, onderdeel b IW 1990 wel de mogelijkheid heeft om belas-
tingvorderingen en -schulden van de verschillende maatschappijen met elkaar te verrekenen.

8 Volledigheidshalve merk ik op dat het criterium is benadeling in verhaalsmogelijkheden, het-
geen ruimer is dan betaling van een marktconforme prijs.

9 Indien aan vereisten van art. 42 of 47 Fw is voldaan.
10 Zie art. 341 en 343 Wetboek van Strafrecht.
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Ook is het mogelijk om een groepsmaatschappij een belang bij de winst van de debiteur 
te laten verwerven en op die manier winst over te hevelen naar die groepsmaatschappij 
waardoor de vordering niet of minder snel in waarde toeneemt. Ook voor deze variant 
geldt dat indien een zakelijke prijs wordt bedongen de schuldeisers niet benadeeld wor-
den. Zij kunnen echter niet meer profiteren van toekomstige waardestijgingen. In finan-
cieringsdocumentatie is daarom normaliter dit soort mogelijkheden uitgesloten.

2.7.4 Overbrenging van de vordering naar een gunstiger fiscaal regime

Indien een aandeelhouder/schuldeiser zijn vordering wil overdragen aan een groepsmaat-
schappij met een gunstiger fiscaal regime, is het de vraag of die mogelijkheid wordt beïn-
vloed door de aanwezigheid van andere schuldeisers.
Voor de overdracht of overbrenging van de vordering, evenals de verplaatsing van de fei-
telijke leiding van de crediteur, is geen medewerking van andere schuldeisers nodig. Ook 
hoeven zij daarover niet geïnformeerd te worden. Voor de overdracht van de vordering is 
zelfs de medewerking van de debiteur niet vereist. Wel zal een overdracht van de vorde-
ring aan de debiteur moeten worden meegedeeld, wil bereikt worden dat de debiteur uit-
sluitend nog bevrijdend kan betalen aan de verkrijger van de vordering.11

2.8 AANPAK OP HET NIVEAU VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OF OP 
CONCERNNIVEAU?

De vraag kan gesteld worden of alleen maatregelen getroffen moeten worden voor de situ-
atie dat de belastingplichtige zelf profiteert van een toekomstige verbetering van de 
onderneming van de schuldenaar, nadat opwaardering van de vordering illusoir is gewor-
den, of dat ook maatregelen genomen moeten worden indien niet de belastingplichtige 
maar een andere groepsmaatschappij daarvan profiteert. Na hetgeen hiervoor aan de orde 
is geweest, is de vraag stellen haar beantwoorden. Binnen concern zijn er meerdere moge-
lijkheden om een belaste opwaardering ongedaan te maken door een andere groepsmaat-
schappij te laten profiteren van een toekomstige financiële verbetering van de onderne-
ming van de schuldenaar.
Zo maakt het vanuit een concernperspectief geen verschil of de voordelen als gevolg van 
de kwijtschelding van een vordering aan de belastingplichtige of aan een groepsmaat-
schappij ten goede komen.
Naar mijn mening staat dan ook buiten kijf dat in deze problematiek een concernbenade-
ring moet worden gekozen. Wel komt de vraag daarbij op welke concerndefinitie daarbij 
gehanteerd dient te worden. In de fiscale wetgeving zijn meerdere concerndefinities te 
vinden. Gedacht kan worden aan het criterium van verbonden lichamen, zoals gedefini-
eerd in art. 10a Wet Vpb 1969. Kort samengevat gaat het daar om een belang van ten min-
ste één derde. Daarnaast is er de concerndefinitie zoals gehanteerd in art. 2.24b BW, waar-
bij in art. 2, lid 7, onderdeel e Wet Vpb 1969 alsmede art. 10d Wet Vpb 1969 wordt aange-
sloten. Verder is er de concerndefinitie voor de fiscale eenheid van art. 15 Wet Vpb 1969 
waarbij een aandelenbezit van 95% is vereist. In de overdrachtsbelasting is een belang van 
ten minste 90% vereist om een concern te vormen.
Aangezien het gaat om een regeling in de vennootschapsbelasting ligt het voor de hand 
dat niet een aparte concerndefinitie wordt toegepast, maar één van de bestaande defini-
ties wordt gehanteerd. De definitie voor de fiscale eenheid waarbij een heel hoog bezits-
percentage geldt, is in casu niet goed toepasbaar. Bij een dergelijke concerndefinitie zou-
den correctiemaatregelen relatief eenvoudig zijn te omzeilen.
Voor hantering van het concernbegrip van art. 2.24b BW pleit dat antimisbruikmaatrege-
len dan alleen van toepassing zijn in situaties dat de belastingplichtige of een concern-
maatschappij in control is en derhalve daadwerkelijk besluitvorming kan afdwingen. Nog 
los van het feit dat het niet mijn voorkeur heeft om aan te sluiten bij een multi-interpre-

11 Zie art. 3.94, lid 3 BW.
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tabel begrip uit andere wetgeving12, is een nadeel van een dergelijk criterium dat in de 
situatie van twee of meer samenwerkende aandeelhouders, geen van die aandeelhouders 
‘control’ heeft, en de correctieregelingen geen toepassing kunnen vinden. Het lijkt mij 
dan ook terecht dat bij een percentage van minder dan 50 de antimisbruikregelingen 
reeds van toepassing zijn. Ieder percentage is vervolgens arbitrair, zij het dat dit percen-
tage niet te laag moet zijn om problemen in de uitvoering te voorkomen. Het in art. 10a 
Wet Vpb 1969 gehanteerde percentage acht ik niet onredelijk.

2.9 SAMENVATTING

De problematiek van de afgewaardeerde vorderingen betreft het feit dat zonder nadere 
wettelijke maatregelen het mogelijk is dat binnen en buiten concernverband zich situa-
ties kunnen voordoen op grond waarvan de belaste opwaardering (in Nederland) van een 
vordering niet mogelijk is. Ik heb daarbij vier categorieën rechtshandelingen onderschei-
den. In de eerste plaats het juridisch tenietgaan van de vordering, in de tweede plaats het 
fiscaal tenietgaan van de vordering, in de derde plaats het overhevelen van winst door de 
debiteur en in de vierde plaats het overbrengen van de vordering naar een gunstiger fis-
caal regime. Binnen die categorieën zijn meerdere rechtshandelingen denkbaar.
De rechtshandelingen kunnen reële economische transacties of onderdeel daarvan zijn, 
maar in concernverband kan er ook bewust op worden ‘gepland’ om door middel van de 
genoemde rechtshandelingen een belaste opwaardering van de vordering te voorkomen. 
Voor al die situaties geldt dat deze zich ook kunnen voordoen als er andere aandeelhou-
ders of andere schuldeisers zijn. Wel is het zo dat wanneer er andere aandeelhouders of 
schuldeisers zijn niet alle mogelijkheden door de belastingplichtige benut kunnen wor-
den om de belaste opwaardering te voorkomen, omdat hij zichzelf dan in een financieel 
slechtere positie brengt ten opzichte van de andere aandeelhouders of schuldeisers. Een 
voorbeeld is dat de aandeelhouder/schuldeiser niet zomaar zijn vordering zal prijsgeven. 
Echter, bij financiële herstructureringen kunnen ook die situaties zich wel voordoen.
Hieronder geef ik in een schema de vier categorieën aan en de rechtshandelingen die ik 
daarbinnen heb onderscheiden. Tevens geef ik daarbij aan of deze situaties zich kunnen 
voordoen indien er andere aandeelhouders of schuldeisers zijn. Daarnaast geef ik aan of 
in de situatie van andere aandeelhouders of schuldeisers er (binnen concernverband) van 
die mogelijkheid bewust gebruik kan worden gemaakt om een belaste opwaardering te 
voorkomen of dat dit alleen kan indien dit onderdeel is van een reële economische trans-
actie.

12 Zie ook A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Enkele aspecten van de voorgestelde thin-capitalisati-
onwetgeving’, MBB 2003/350 en de aldaar in noot 10 aangehaalde literatuur.

Categorie/rechtshandelin-
gen

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere aandeel-
houders zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere aan-
deelhouders 
zijn, zonder 
hun medewer-
king?

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere schuld-
eisers zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere 
schuldeisers 
zijn?

Juridisch tenietgaan van de 
vordering

Omzetting van de schuld in 
eigen vermogen

ja ja ja ja

Prijsgeven van de vordering ja nee* ja nee*
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Inbreng van de vordering in 
de schuldenaar bij wijze van 
kapitaalstorting

ja ja ja ja

Juridische fusie tussen de 
schuldeiser en de schulde-
naar

ja nee ja nee

Juridische (af)splitsing ja nee ja nee

Fiscaal tenietgaan van de 
vordering

Totstandkoming van een fis-
cale eenheid tussen de 
schuldeiser en de schulde-
naar

ja ja ja ja

Wijziging van de lenings-
voorwaarden zodat de lening 
gaat functioneren als eigen 
vermogen bij de schuldenaar

ja ja ja ja

Overheveling van winst van 
de debiteur naar een 
groepsmaatschappij

Overdracht van de onderne-
ming door de schuldenaar 
aan een groepsmaatschappij

ja nee ja nee

Winstverschuiving tussen de 
debiteur en een groepsmaat-
schappij

ja nee ja nee

Verwerving van een (substan-
tieel) belang bij de winst van 
de debiteur door een groeps-
maatschappij

ja nee ja nee

Overbrenging van de vorde-
ring naar een gunstiger fis-
caal regime

Vervreemding van de vorde-
ring aan een buitenlandse 
groepsmaatschappij

ja ja ja ja

Vervreemding van de vorde-
ring aan een gelieerde 
natuurlijk persoon

ja ja ja ja

Vervreemding van de vorde-
ring aan een groepsmaat-
schappij met fiscale verliezen

ja ja ja ja

Categorie/rechtshandelin-
gen

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere aandeel-
houders zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere aan-
deelhouders 
zijn, zonder 
hun medewer-
king?

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere schuld-
eisers zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere 
schuldeisers 
zijn?
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2.10 CONCLUSIES

Uit de inventarisatie in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat er zich vele rechts-
handelingen kunnen voordoen waarna een belaste opwaardering van de vordering (in 
Nederland) niet meer mogelijk is, terwijl de belastingplichtige of een groepsmaatschappij 
wel de voordelen geniet van een verbetering van de financiële positie van de debiteur. De 
betreffende rechtshandelingen kunnen reële economische transacties inhouden. Binnen 
concernverband, maar in sommige situaties ook buiten concernverband, kunnen deze 
rechtshandelingen echter ook enkel vanwege fiscale motieven plaatsvinden.
Voor alle genoemde situaties geldt naar mijn mening dat het onwenselijk is dat een verlies 
ten laste van het fiscale resultaat gebracht wordt, terwijl de latere verbetering van de 
financiële situatie van de debiteur niet meer zou kunnen leiden tot het terugnemen van 
het verlies. Wat dat betreft zie ik ook geen reden om onderscheid te maken tussen situa-
ties waarbij enkel fiscale motieven een rol spelen en situaties waarbij economische motie-
ven een rol spelen bij de rechtshandeling. Nog los van het feit dat een dergelijke motief-
test in de praktijk niet eenvoudig zal blijken.
Terecht heeft de wetgever dus diverse bepalingen opgenomen in de Wet Vpb 1969 die dit 
ongewenste effect moeten voorkomen. In de hoofdstukken 6 tot en met 10 van dit onder-
zoek zullen deze bepalingen worden onderzocht en geëvalueerd. Daarbij komt de vraag 
op aan de hand van welke criteria die bepalingen beoordeeld moeten worden. Daarom 
wordt in het volgende hoofdstuk een toetsingskader geschetst.

Overbrenging van de vorde-
ring naar het buitenlandse 
deel van het ondernemings-
vermogen

ja ja ja ja

Overbrenging van de vorde-
ring naar het niet-onderne-
mingsvermogen

ja ja ja ja

Verplaatsing van de feitelijke 
leiding van de crediteur

ja ja ja Ja

* wel indien ook de andere 
aandeelhouders vorderingen 
prijsgeven

Categorie/rechtshandelin-
gen

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere aandeel-
houders zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere aan-
deelhouders 
zijn, zonder 
hun medewer-
king?

Kan de situatie 
zich voordoen 
indien er 
andere schuld-
eisers zijn?

Kan er bewust 
gebruik van 
worden 
gemaakt indien 
er andere 
schuldeisers 
zijn?
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3 Een toetsingskader voor de problematiek van 
onvolwaardige vorderingen

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk ga ik na welke criteria gebruikt kunnen worden om de regelgeving voor 
afgewaardeerde vorderingen te toetsen. In paragraaf 3.2 komen de criteria aan de orde die 
de wetgever hanteert bij het maken van wetten, terwijl in paragraaf 3.3 de criteria van de 
Raad van State voor de beoordeling van wetgeving de revue passeren. In paragraaf 3.4 
wordt ingegaan op de criteria die in de literatuur genoemd worden voor goede regelge-
ving. In paragraaf 3.5 concretiseer ik die criteria voor de toetsing van de maatregelen 
inzake de afgewaardeerde vorderingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samen-
vatting en conclusie in paragraaf 3.6.

3.2 DOOR DE WETGEVER GEHANTEERDE CRITERIA

In 1991 is in de nota ‘Zicht op wetgeving’1 de grondslag gelegd voor een algemeen wetge-
vingsbeleid. In deze nota wordt over de kwaliteit van wetgeving het volgende opgemerkt:
‘Het is bepaald onvoldoende wetgeving uitsluitend hetzij als een juridisch fenomeen te 
benaderen hetzij slechts als een handig beleidsinstrument. Integendeel. Wetgeving dient 
vanuit een breed perspectief, vanuit diverse dimensies, benaderd te worden: maatschap-
pelijk, rechtsstatelijk, bestuurlijk en technisch. Op deze brede benadering moet en zal het 
algemeen wetgevingsbeleid zich, ook bij het uitwerken van de hieronder te vermelden 
kwaliteitseisen, bij voortduring richten.’2

Vervolgens wordt in de nota aangegeven, dat de kwaliteitseisen voor het overheidsoptre-
den via wetgeving als volgt zijn te groeperen:
a. rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen;
b. doeltreffendheid en doelmatigheid;
c. subsidiariteit en evenredigheid;
d. uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
e. onderlinge afstemming;
f. eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid.

Aangegeven wordt dat deze eisen allereerst van belang zijn voor de vraag of wetgeving wel 
noodzakelijk is, vervolgens bij het bepalen van de inhoud van de eventuele wet en tot slot 
bij het evalueren van de wet. Ten aanzien van de volgorde van de zes categorieën eisen 
wordt opgemerkt dat deze geen precieze rangorde aangeven. De eisen hangen vaak ook 
onderling samen, kunnen elkaar overlappen en er bestaat wel eens spanning tussen twee 
of meer kwaliteitseisen.3

1 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2.
2 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 23.
3 Op de spanning tussen verschillende eisen is L.G.M. Stevens ook ingegaan in zijn inleiding op het 

LOF-congres in 2003 over de kwaliteit van fiscale wetgeving, zie R.B. Vos, ‘Het negentiende LOF-
congres: De kwaliteit van fiscale wetgeving’, WFR 2003/1875.

FWR_Bobeldijk.book  Page 21  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



22 Een toetsingskader voor de problematiek van onvolwaardige vorderingen

In de nota worden de zes categorieën van eisen nader uitgewerkt. Hieronder heb ik enkele 
passages weergegeven, waarin de eisen die aan de wetgeving worden gesteld nader zijn 
toegelicht.4

Rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen
‘Vanzelfsprekend dienen de wetten in overeenstemming met het recht te zijn. Rechtma-
tigheid is wel de meest wezenlijke kwaliteitseis voor wetgeving. Daarnaast is veel wetge-
ving op de verwerkelijking van rechtsbeginselen gericht, bijvoorbeeld op de bescherming 
van kwetsbare belangen of het bevorderen van de rechtszekerheid. (…)
Onrechtmatigheid van wetgeving is in een rechtsstaat principieel onjuist. Het vermindert 
bovendien het vertrouwen in de overheid, wat zich ook in meer algemene zin kan wre-
ken. En, niet het minst belangrijk is, dat onrechtmatigheid van wetgeving nogal eens leidt 
tot rechterlijk ingrijpen dat de effectiviteit van het beleid in hoge mate kan frustreren. (…)
Het kabinet zal bevorderen, dat bij het totstandbrengen van wetten en de daarbij te ver-
richten afweging sterker op de rechtmatigheid wordt gelet. Daarbij zal allereerst volledig 
recht worden gedaan aan het internationale en communautaire recht, de Grondwet en 
algemene rechtsbeginselen, zoals het rechtszekerheidsbeginsel. (…) Een versterkte aan-
dacht bij de voorbereiding biedt geen absolute garantie dat de wet inderdaad steeds recht-
matig en onaantastbaar is. Wel kunnen zorgvuldiger aandacht en afweging ertoe leiden, 
dat de risico’s – ook van rechterlijk ingrijpen – beter onder ogen worden gezien, opdat ze 
bij de besluitvorming over de wet ten volle kunnen worden meegewogen. (…) Onze nati-
onale beleidsruimte wordt door de sterke opkomst van het internationale en vooral het 
communautaire recht steeds meer beperkt. Het miskennen van die beperkingen is niet 
alleen onrechtmatig. Maar het kan tevens – zo beginnen ook de deelnemers aan het nati-
onale wetgevingsproces te beseffen – tot aanzienlijke frustratie van nationaal beleid lei-
den. (…) Een bijzondere inspanning van de nationale wetgever is vereist voor de
tijdige, juiste en volledige implementatie van de talrijke EG-regelingen. Daarbij doen zich 
vele problemen voor. De kwaliteit van de EG-regelgeving is nog vaak onvoldoende en te 
weinig op uitvoering gericht. (…).’5

Doeltreffendheid en doelmatigheid
‘Het spreekt vanzelf dat de wet, op zijn minst in belangrijke mate, tot de verwezenlijking 
van de door de wetgever beoogde doelstellingen moet leiden: het vereiste van doeltref-
fendheid (effectiviteit). Daarnaast dient de wet niet tot nodeloze inefficiëntie in de samen-
leving of bij de overheid te leiden. Er mag niet een te ongunstige verhouding ontstaan tus-
sen de baten en lasten, die uit de werking van de wet zullen – kunnen – voortvloeien: het 
vereiste van doelmatigheid (efficiëntie). (…) Voldoende aandacht voor de noodzakelijke 
doeltreffendheid en doelmatigheid vereist, dat voorafgaand aan het ontwerpen van een 
wettelijke regeling de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen helder en volledig 
worden geformuleerd. Deze doelformulering dient zo concreet mogelijk te geschieden, 
waarbij het geheel van doel-middel-relaties zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. 
Voor een goede beoordeling van de effecten zal dat veelal onontbeerlijk zijn. Dit is alleen 
maar mogelijk bij een zorgvuldige analyse van het maatschappelijk probleem, de betref-
fende maatschappelijke sector en de daarbij in het geding zijnde belangen. In de toelich-
ting bij elke regeling moet dit alles inzichtelijk in kaart worden gebracht. (…)’.6

Subsidiariteit en evenredigheid
‘Een fundamentele eis bij alle overheidsoptreden is, dat de overheid niet nodeloos ver-
gaand in de samenleving ingrijpt. Deze eis vloeit zowel uit het beginsel van subsidiariteit 
als uit het evenredigheidsbeginsel (of: het vereiste van proportionaliteit) voort. (…)

4 In de nota zijn soms woorden of zinnen vetgedrukt, wat ik met het oog op de leesbaarheid ach-
terwege heb gelaten.

5 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 24-25.
6 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 25-26.
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Het beginsel van subsidiariteit houdt in dat waar mogelijk verantwoordelijkheden bij 
decentrale overheden en maatschappelijke organisaties moeten worden gelaten of gelegd. 
(…) Dit veronderstelt een overheid die waar dat mogelijk is, in plaats van eenzijdig en 
direct in te grijpen, meer indirect en interactief met de samenleving haar beleid realiseert. 
In het bijzonder bij de beleidsinstrumentele wetgeving verdient dit alle aandacht. (…)
De wetgever moet daarom waar mogelijk steeds op creatieve wijze ruimte laten voor het 
zelfregulerend vermogen van burgers en maatschappelijke organisaties. Dit vloeit niet 
alleen uit het beginsel van de subsidiariteit voort, maar ook uit het evenredigheidsbegin-
sel. Dit laatste beginsel – vaak ook als het proportionaliteitsbeginsel aangeduid – stelt 
daarnaast nog meer eisen aan de overheid. Onder meer de verplichting steeds zorg te dra-
gen voor een redelijke verhouding tussen de baten en lasten die uit de regeling kunnen 
voortvloeien. (…).’.7

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
‘Voor die wetten die beogen gedragsverandering bij burgers, bedrijven, instellingen en de 
overheid zelf te bewerkstelligen, zijn uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid essentieel. 
Wetten die niet of onvoldoende uitvoerbaar of handhaafbaar zijn, dreigen tot een sym-
bool, een dode letter, te verworden. Dit zal vaak op zowel beleidsmatige als op rechtssta-
telijke gronden onaanvaardbaar zijn. Handhaafbaarheid betreft de mogelijkheid de nale-
ving van wettelijke regels af te dwingen, zowel met behulp van juridische reacties op niet-
naleving, als met het treffen van feitelijke maatregelen. Daarbij zijn ook de capaciteit en 
de deskundigheid van het uitvoerend apparaat en de samenwerking tussen uitvoerende 
organisaties bijzonder belangrijke factoren. (…)
Allereerst is vereist dat de gestelde regels überhaupt uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. En 
als dat al zo is, dan dient de belasting, de kosten die deze voor het bestuurlijk en justitieel 
apparaat met zich brengt, zo beperkt mogelijk te blijven. (…)’.8

Onderlinge afstemming
‘Als de onderlinge afstemming van regels binnen een rechtsstelsel tekort schiet, ontstaan 
er inconsistenties en onnodige fricties bij lagere regelgevers, uitvoerders, handhavers, de 
consument en de rechter. Onderlinge afstemming is in tenminste twee categorieën geval-
len noodzakelijk.
Ten eerste wanneer regelingen weliswaar een verschillend onderwerp betreffen, maar 
door hun effecten sterk op elkaar inwerken. (…)
Dit kan in beginsel door coördinatie of door integratie van regelgeving of bestuurlijk 
optreden verholpen worden. (…)
Ten tweede is onderlinge afstemming gewenst in geval van onnodige en ongewenste ver-
scheidenheid ten aanzien van dezelfde of verwante kwesties, in regelingen of in praktij-
ken. Deze verscheidenheid kan ontstaan zijn door een afzonderlijke groei van beleid en 
wetgeving in verschillende landen, op verschillende beleidsterreinen of – erger nog – bin-
nen één beleidsterrein. Door deze onnodige verscheidenheid worden de overzichtelijk-
heid van het recht en daarmee de rechtszekerheid of bijvoorbeeld de vrijheid van het eco-
nomische nationale of internationale verkeer geschaad. Door harmonisatie kan deze ver-
scheidenheid worden teruggedrongen. Een belangrijke vorm van harmonisatie is het 
maken van wetboeken en algemene wetten, waarop de bijzondere wetten dan moeten 
worden afgestemd en waarvan ze niet nodeloos mogen afwijken. (…)
Niet het minst belangrijk, juist uit een oogpunt van harmonisatie, zijn talloze EG-richtlij-
nen die beogen de verschillen tussen de gebiedsdelen in een groot deel van Europa op te 
heffen.’9

7 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 26-27.
8 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 27-29.
9 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 29-30.

FWR_Bobeldijk.book  Page 23  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



24 Een toetsingskader voor de problematiek van onvolwaardige vorderingen

Eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid
‘Uiterst belangrijk is het tenslotte, dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn. 
Degenen die met de regels worden geconfronteerd, de burgers, en degenen die de regels 
moeten toepassen, bestuur en rechter, moeten duidelijk voor ogen hebben wat de wetge-
ver wil en bedoelt en wat zij zelf mogen of moeten doen of nalaten. Dit stelt hoge eisen 
aan de formulering van de wettelijke bepalingen en aan de structuur en vormgeving van 
de wet. In dit opzicht schieten veel regelingen nog sterk tekort. Voor een deel is ingewik-
kelde en ondoorzichtige wetgeving niet geheel te vermijden, te weten voor zover zij door 
de ingewikkeldheid van de materie veroorzaakt wordt. In andere gevallen wordt de ontoe-
gankelijkheid veroorzaakt doordat de makers van de wet niet over voldoende bekwaam-
heid of tijd bleken te beschikken om helder en eenvoudig te formuleren.
En in weer andere gevallen – en niet het geringste aantal – ontstaat een onnodig sterke 
gedetailleerdheid in de regelgeving, doordat een of meer der participanten in het wetge-
vingsproces een volledige greep van de overheid of uiterste rechtvaardigheid in alle situ-
aties en voor alle gevallen wil bereiken. Dit leidt dan, veelal onvermijdelijk, tot zeer ver-
fijnde regelgeving. Dergelijke verfijnde regels leiden er – mede door controleproblemen – 
vervolgens vaak toe, dat het met de wet beoogde resultaat niet bereikt wordt. Ze schieten 
dan zowel ten aanzien van de rechtszekerheid als de doeltreffendheid tekort!’.10

Na de nota ‘Zicht op wetgeving’ is in 1992 de geactualiseerde versie van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving verschenen.11 In deze aanwijzingen zijn de categorieën eisen 
genoemd in de nota ‘Zicht op wetgeving’ geconcretiseerd in aanwijzingen voor het maken 
van regelgeving.12

3.3 DOOR DE RAAD VAN STATE GEHANTEERDE CRITERIA

De Raad van State hanteert een drietal toetsen als leidraad bij de wetsvoorstellen die voor 
advies worden aangeboden.13 Het betreft de beleidsanalytische, de juridische en de wets-
technische toets.
Bij de beleidsanalytische toets worden de volgende vragen gesteld: wat is het probleem, 
hoe wordt het probleem in het voorstel aangepakt en is de voorgestelde uitvoering ade-
quaat.14 De beoordeling van nut en noodzaak van de voorgestelde wet, evenals de effecti-
viteit vormt een onderdeel van de beleidsanalytische toets.15

Bij de juridische toets staat de juridische kwaliteit van de regeling centraal.16 De Raad 
toetst allereerst aan ‘hoger’ recht; daaronder valt zowel het geschreven als het ongeschre-
ven ‘hoger’ recht. Tot de categorie geschreven recht behoren onder andere internationale 
verdragen die Nederland binden, Europeesrechtelijke verdragen, het Statuut van het 
Koninkrijk en de Grondwet. Het ongeschreven recht behelst algemene rechtsbeginselen 
die betrekking hebben op de rechtsstaat en democratie, op het constitutionele recht of 
algemene rechtsbeginselen, zoals de rechtszekerheid of proportionaliteit. De Raad toetst 
niet alleen aan ‘hoger recht’; ook de inpassing van de voorgestelde regeling in het 
bestaande rechtssysteem wordt onderzocht. Tevens wordt aandacht besteed aan de ver-
houding tussen bijzondere en algemene wetten, overgangsrecht en zaken als rechtsbe-
scherming. Regelmatig komt de kwestie van de omvang en het niveau van delegatie van 
regelgeving aan de orde.

10 TK 1990-1991, 22 008, nrs. 1-2, p. 30.
11 Circulaire van de minister-president van 18 november 1992 en aangepast per 11 mei 2005.
12 Zie voor een bespreking van de aanwijzingen onder andere P. de Haan, Th.G. Drupsteen en 

R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Kluwer, Deventer, 2001, p. 299 e.v.
13 Zie voor een bespreking van de rol van de Raad van State in het wetgevend proces, J.C.K.W. Bartel, 

‘Wetgevingsadvisering’, MBB 2004/217.
14 Raad van State, Jaarverslag 2007, p. 59.
15 Raad van State, Jaarverslag 2007, p. 60 en 61.
16 Raad van State, Jaarverslag 2007, p. 63.
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Bij de wetstechnische toets beoordeelt de Raad de ‘technische kwaliteit’ van de regeling 
en de daarbij behorende toelichting.17 De Raad let onder andere op de logische en syste-
matische opbouw, de innerlijke consistentie, de gebruikte terminologie en de toeganke-
lijkheid van de regeling. De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn een belangrijk kader 
bij de wetgevingstechnische beoordeling van de regeling.

3.4 IN DE LITERATUUR GENOEMDE CRITERIA

In de literatuur wordt erop gewezen dat de fiscale wetgeving in overeenstemming dient 
te zijn met de algemene rechtsbeginselen, zoals het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijk-
heidsbeginsel en het rechtvaardigheidsbeginsel.18 Daarnaast zijn er in het belastingrecht 
specifieke fiscale rechtsbeginselen, zoals het draagkrachtbeginsel, het buitenkansbegin-
sel en het profijtbeginsel.19 In de literatuur is discussie over de vraag of dit zelfstandige 
fiscale rechtsbeginselen zijn naast de algemene rechtsbeginselen of dat deze beginselen 
zijn af te leiden uit de algemene rechtsbeginselen.20

Volgens Bruijsten21 dient de belastingwetgeving een zekere logische gaafheid te hebben. 
Daaronder verstaat hij dat de wetgeving in ieder geval aan de formeel-logische vereisten 
van volledigheid, betrouwbaarheid en consistentie moet voldoen.
Onder volledigheid verstaat Bruijsten dat als een bepaald rechtsgevolg als juist kan wor-
den aangemerkt (in die zin dat de wetgeving het rechtsgevolg als het ware dwingend voor-
schrijft), dat dit rechtsgevolg ook stapje voor stapje uit de wetgeving moet kunnen worden 
afgeleid. Bij betrouwbaarheid gaat het erom dat als een bepaald rechtsgevolg afleidbaar is 
uit de fiscale wetgeving, dit rechtsgevolg dan ook als juist moet kunnen worden aange-
merkt. Onder consistentie verstaat Bruijsten dat het niet zo mag zijn dat een bepaald 
rechtsgevolg afleidbaar is binnen het geheel van de fiscale wetgeving, terwijl de ontken-
ning van dit rechtsgevolg evenzeer afleidbaar is.

De Kam en Van Herwaarden hebben een zevental kwaliteitseisen opgesteld waaraan een 
goede belastingwetgeving naar hun mening moet voldoen.22 Het betreft de volgende 
eisen:
– doorzichtigheid;
– eenvoud;
– neutraliteit;
– eerlijkheid (horizontale gelijkheid);
– herverdeling (verticale gelijkheid);
– scherpte van prikkels; en
– publieke verantwoording.

Bij het vereiste van doorzichtigheid gaat het De Kam en Van Herwaarden erom dat sprake 
moet zijn van begrijpelijke regels die de rechten en verplichtingen van de belastingplich-
tigen ondubbelzinnig vastleggen en dat er toegang is tot een onafhankelijke rechter om 
geschillen met de fiscus te beslechten.

17 Raad van State, Jaarverslag 2007, p. 71.
18 Zie onder andere Ch.P.A. Geppaart, ‘De rol van de wetgever in belastingzaken’, in: Op zoek naar 

belastingrecht, Tilburg 1989, p. 112 en C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en 
belastingwetgeving’, WFR 2002/715.

19 Voor deze beginselen verwijs ik naar W.J. de Langen, De grondbeginselen van het Nederlandse belasting-
recht; deel II, Alphen aan de Rijn 1958.

20 Ch.P.A. Geppaart, ‘De rol van de wetgever in belastingzaken’, in: Op zoek naar belastingrecht, Tilburg 
1989, p. 118.

21 C. Bruijsten, ‘De verhouding tussen rechtsbeginselen en belastingwetgeving’, WFR 2002/715.
22 F. de Kam en F. van Herwaarden, De prijs van de beschaving, over belastingen van Nederland, zoals ze zijn 

en zoals ze kunnen zijn, Schoonhoven 1989, p. 78.
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De eenvoud van de regelgeving moet ervoor zorgen dat de belastingplichtigen en de fiscus 
zo weinig mogelijk (uitvoerings)kosten hebben.
Met het vereiste van neutraliteit wordt bedoeld dat het belastingstelsel economische 
beslissingen niet (te zeer) dient te beïnvloeden. Het stelsel dient te waarborgen dat activi-
teiten niet hoofdzakelijk worden ontplooid met het oog op de fiscale gevolgen.
Het vereiste van eerlijkheid ziet erop dat belastingplichtigen die in dezelfde omstandighe-
den verkeren evenveel belasting betalen. Bij het aspect van herverdeling gaat het erom 
dat belastingen een vangnet voor de armen zijn en de overige inkomensontvangers vol-
gens een progressief tarief bijdragen aan de financiering van de publieke uitgaven. Vol-
gens het vereiste van de scherpte van prikkels dienen de marginale tarieven, met inacht-
neming van de budgettaire behoeften, zo laag mogelijk te worden vastgesteld. Het ver-
eiste van publieke verantwoording houdt in dat belastingheffende instanties 
verantwoording verschuldigd zijn aan de kiezers.

Rustenburg en Lubbers23 zijn van mening dat de door de wetgever gehanteerde criteria 
onbepaald zijn. Niet alleen zijn de betekenis en inhoud van deze criteria onduidelijk, 
maar ook ontbreken meetbare grootheden en concrete normen waaraan getoetst kan 
worden. Zij pleiten voor de ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid voor fiscale wetgeving 
welke geënt is op het softwarekwaliteitsmodel.

3.5 CONCRETISERING TOETSINGSKADER ONVOLWAARDIGE 
VORDERINGEN

De toets van de wettelijke regelingen voor afgewaardeerde vorderingen kan mijns inziens 
het beste plaatsvinden aan de hand van de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ genoemde cri-
teria en de door de Raad van State gehanteerde criteria, welke criteria in grote lijnen over-
eenkomen. Door hantering van die criteria vindt toetsing plaats aan de hand van de nor-
men die de wetgever zichzelf heeft opgelegd en welke worden gehanteerd door het 
orgaan dat op grond van art. 73 van de Grondwet alle wetsvoorstellen beoordeelt.
Aan de algemene rechtsbeginselen behoeft mijns inziens niet specifiek getoetst te wor-
den, daar deze algemene rechtsbeginselen impliciet zijn terug te vinden in de genoemde 
criteria. De in de literatuur genoemde specifieke fiscale rechtsbeginselen, zoals het draag-
krachtbeginsel, zijn mijns inziens niet van belang bij de beoordeling van een regeling 
inzake afgewaardeerde vorderingen in de Wet Vpb 1969. Die criteria zijn meer van belang 
bij de beoordeling van de rechtvaardigheid van (elementen van) fiscale wetgeving die 
betrekking hebben op natuurlijke personen.

Zowel bij het bepalen van de inhoud van de criteria als het bepalen van de mate waarin 
een regeling aan de criteria voldoet is een zekere mate van subjectiviteit niet geheel uit te 
sluiten. Dat is echter inherent aan de beoordeling van wetgeving.24 In mijn onderzoek zal 
ik daarom zo goed mogelijk trachten aan te geven hoe de waardering van verschillende 
elementen plaatsvindt.

Hieronder formuleer ik aan de hand van de door de wetgever en de Raad van State gehan-
teerde vereisten, de criteria waaraan ik in dit onderzoek de regelingen inzake afgewaar-
deerde vorderingen zal toetsen. Ik heb voor die criteria gekozen omdat dat de normen zijn 
die de wetgever zichzelf heeft opgelegd en ook de criteria zijn op grond waarvan het onaf-
hankelijke adviesorgaan de Raad van State de wetgeving beoordeeld. Op basis van de in 
de literatuur genoemde criteria heb ik daar het vereiste van neutraliteit aan toegevoegd. 
Dit criterium is mijns inziens onderscheidend ten aanzien van de door de wetgever en 

23 P. Rustenburg en A.O. Lubbers, ‘Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron voor het denken 
over de kwaliteit van fiscale wetgeving’, WFR 2008/1211.

24 Zie ook G.J. Veerman, De wet als zinsbegoochelingstoestel, Universiteit Maastricht 25 juni 2004, 
p. 13-23.
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Raad van State gehanteerde criteria. Ik vind ‘neutraliteit’ bovendien een belangrijk crite-
rium omdat voorkomen moet worden dat de fiscale regelgeving economisch verstorend 
werkt. Ik kom derhalve tot de volgende criteria:
1 noodzakelijkheid;
2 effectiviteit;
3 proportionaliteit;
4 neutraliteit;
5 uitvoerbaarheid;
6 consistentie en onderlinge afstemming; en
7 overeenstemming met het Europese en internationale recht.

Hieronder licht ik de criteria nader toe, toegespitst op mijn onderzoek naar de regelingen 
van de afgewaardeerde vorderingen.

Ad 1 Noodzakelijkheid
Bij het criterium van noodzakelijkheid staat de vraag naar nut en noodzaak van de regel-
geving centraal. De vraag naar de noodzakelijkheid geldt ook ten aanzien van de onderde-
len van de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen alsmede eventuele flankerende 
maatregelen.

Ad 2 Effectiviteit
Bij de vraag naar de doelmatigheid of effectiviteit van de regelingen inzake afgewaar-
deerde vorderingen gaat het erom te beoordelen of en in hoeverre de regelingen het 
beoogde doel bereiken.

Ad 3 Proportionaliteit
Bij het vereiste van proportionaliteit, ook wel evenredigheidsvereiste genoemd, gaat het 
erom dat de regeling niet verdergaat dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. 
Indien een regeling verdergaat dan nodig is, is sprake van ‘overkill’. Indien er meerdere 
mogelijkheden zijn om het doel te bereiken, vloeit uit het proportionaliteitsbeginsel 
voort dat de minst bezwarende maatregel wordt getroffen.

Ad 4 Neutraliteit
Van belang is dat de fiscaliteit niet verstorend, maar neutraal uitwerkt. Onderzocht zal 
worden of de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen economische beslissingen 
verstoren en bijvoorbeeld wenselijke financiële herstructureringen belemmeren. Ook zal 
in het kader van de vereiste neutraliteit worden nagegaan of de regelingen inzake afge-
waardeerde vorderingen aanleiding geven of zelfs noodzaken tot rechtshandelingen die 
geen economische noodzaak hebben doch slechts fiscaal gemotiveerd zijn.

Ad 5 Uitvoerbaarheid
Van belang is dat de regeling voor afgewaardeerde vorderingen uitvoerbaar is, zowel voor 
het bedrijfsleven als voor de overheid. Van belang daarbij is dat de uitvoeringslasten zo 
laag mogelijk zijn.
Voor het bedrijfsleven houdt ‘uitvoerbaarheid’ mijns inziens onder andere in dat de rege-
ling eenduidig en toegankelijk is. Ik vind het derhalve niet nodig de in de nota ‘Zicht op 
wetgeving’ genoemde criteria eenvoud, eenduidigheid en toegankelijkheid als afzonder-
lijk criterium te hanteren.
Ook voor de Belastingdienst geldt dat de regeling uitvoerbaar moet zijn, hetgeen onder 
andere betekent dat een effectieve controle mogelijk moet zijn.

Ad 6 Consistentie en onderlinge afstemming
In de Wet Vpb 1969 komen meerdere regelingen voor inzake afgewaardeerde vorderin-
gen.
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Voor iedere regeling geldt dat deze consistent moet zijn opgezet en geen innerlijke tegen-
strijdigheden moet bevatten. De regeling moet ook zijn afgestemd op het geheel van de 
Wet Vpb 1969.
Daarnaast geldt dat de regelingen ook ten opzichte van elkaar, in het bijzonder ten aan-
zien van de gehanteerde uitgangspunten, consistent moeten zijn. Ook is van belang dat 
de regelingen op elkaar zijn afgestemd, zodat niet verschillende regelingen inzake afge-
waardeerde vorderingen van toepassing zijn en een afwaarderingsverlies meer dan een-
maal moet worden teruggenomen.

Ad 7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht
De regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen moeten uiteraard de Europese toets 
kunnen doorstaan. Dat betekent dat de regelingen in overeenstemming moeten zijn met 
het primaire en secundaire EG-recht. In dit onderzoek zal worden nagegaan of de regelin-
gen inzake afgewaardeerde vorderingen de Europese toets kunnen doorstaan. Daarnaast 
zal worden onderzocht of de regelingen in overeenstemming zijn met de door Nederland 
gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.

3.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aan de hand van de door de wetgever gehanteerde criteria bij het maken van wetten, de 
door de Raad van State gehanteerde criteria bij de beoordeling van wetgeving en de in de 
literatuur genoemde criteria waaraan goede wetgeving moet voldoen, heb ik de criteria 
geformuleerd waaraan ik de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen in de Wet 
Vpb 1969 zal toetsen. Het zijn de volgende criteria:
1 noodzakelijkheid;
2 effectiviteit;
3 proportionaliteit;
4 neutraliteit;
5 uitvoerbaarheid;
6 consistentie en onderlinge afstemming; en
7 overeenstemming met het Europese en internationale recht.
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4 Waardering van onvolwaardige vorderingen

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de waardering van vorderingen centraal, meer in het bijzonder de 
mogelijkheid om een vordering ten laste van de fiscale winst af te waarderen. Nagegaan 
wordt onder welke omstandigheden een vordering ten laste van het fiscale resultaat kan 
worden afgewaardeerd.
Om een vordering ten laste van de fiscale winst te kunnen afwaarderen, is van belang dat 
fiscaalrechtelijk sprake is van een vordering en derhalve niet van eigen vermogen. Indien 
sprake is van fiscaal eigen vermogen kan – ervan uitgaande dat de deelnemingsvrijstelling 
van toepassing is – het verlies niet ten laste van het fiscaal resultaat worden gebracht. 
Voor de beantwoording van de vraag of fiscaalrechtelijk een geldverstrekking als een geld-
lening dan wel als een kapitaalverstrekking heeft te gelden, is als regel de civielrechtelijke 
vorm beslissend.1 Hierop heeft de Hoge Raad drie uitzonderingen geformuleerd.2

De eerste uitzondering is die van de schijnhandeling. Daarvan is sprake indien partijen de 
geldverstrekking presenteren als een geldlening, terwijl in werkelijkheid een kapitaalver-
strekking is beoogd.3

De tweede uitzondering is de zogenoemde deelnemerschapslening, waarvan sprake is 
indien de geldlening onder zodanige voorwaarden is overeengekomen dat de crediteur 
met het door hem uitgeleende bedrag in zekere mate deel heeft in de onderneming van 
de schuldenaar. In HR 11 maart 1998, BNB 1998/208c* en HR 25 november 2005, BNB 2006/
82 c* heeft de Hoge Raad aangegeven onder welke voorwaarden sprake is van een deelne-
merschapslening.4 Van een deelnemerschapslening is sprake indien:
– de vergoeding geheel of vrijwel geheel afhankelijk is van de winst;
– de schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers; en
– de schuld geen vaste looptijd of een looptijd van meer dan 50 jaar heeft en slechts 

opeisbaar is bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie.
De derde uitzondering betreft de zogenoemde bodemlozeputlening. Daarvan is sprake 
indien en voor zover ten tijde van de verstrekking reeds aanstonds duidelijk is geweest 
dat de schuldenaar niet in staat zou zijn de geldlening af te lossen.5

1 Zie o.a. HR 18 mei 1949, B 8648, HR 3 november 1954, BNB 1954/357, HR 11 maart, BNB 1998/208c* 
en HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364.

2 Met name uit HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364 volgt dat deze drie uitzonderingen limitatief 
zijn.

3 HR 3 november 1954, BNB 1954/357. In HR 24 februari 1971, BNB 1971/74 was de situatie aan de 
orde dat een geldlening werd gepresenteerd terwijl in werkelijkheid een dividenduitkering was 
beoogd.

4 In de arresten HR 25 november 2005, BNB 2006/82 c* en HR 25 november 2005, BNB 2006/83 c* 
heeft de Hoge Raad tevens expliciet bepaald dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op 
een deelnemerschapslening indien de schuldeiser tevens een deelneming in de schuldenaar 
heeft. Aan de arresten HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364, HR 24 mei 2002, BNB 2002/231 en de 
arresten van 25 november 2005, BNB 2006/82c* en BNB 2006/83c* kunnen argumenten ontleend 
worden dat ook op een deelnemerschapslening sec de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, 
aldus W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Klu-
wer, Deventer 2008, p. 138.

5 Uit HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 blijkt ook dat de bodemloze-putlening bij de aandeelhou-
der, tevens schuldeiser, onder de deelnemingsvrijstelling valt.
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De fiscale kwalificatie van een lening vindt plaats op het moment van het verstrekken van 
die lening, maar ook bij het wijzigen van de leningsvoorwaarden.6

Op het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen zal in dit hoofdstuk niet nader wor-
den ingegaan. Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt over een vordering wordt, tenzij 
anders aangegeven, gedoeld op een civielrechtelijke vordering die ook voor fiscale doel-
einden als vordering kwalificeert.

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 4.2 eerst worden ingegaan op enkele algemene aspecten 
van de waardering van vorderingen. Vervolgens zal in paragraaf 4.3 nagegaan worden wat 
de invloed van een wijziging in solvabiliteit van de debiteur is op de mogelijkheid om een 
vordering af te waarderen. In dat verband zal ook nagegaan worden in hoeverre de geli-
eerdheid tussen schuldeiser en schuldenaar hierop van invloed is, alsmede op de moge-
lijkheid om regresvorderingen af te waarderen. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 en 4.5 
nagegaan wat de invloed is van marktrentefluctuaties respectievelijk wisselkoersfluctua-
ties op de mogelijkheid een vordering af te waarderen. Op de samenhang tussen rente- en 
wisselkoersfluctuaties wordt in paragraaf 4.6 ingegaan. In paragraaf 4.7 wordt ingegaan 
op de noodzaak in bepaalde situaties vorderingen en schulden gezamenlijk te waarderen. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies in paragraaf 4.8.

4.2 ALGEMENE ASPECTEN

Goed koopmansgebruik bepaalt op welk moment een vordering geactiveerd moet wor-
den. Uit de rechtspraak over geldvorderingen blijkt dat de vordering geactiveerd kan wor-
den op het moment van het sluiten van de obligatoire overeenkomst ter zake van de leve-
ring van het goed of het verrichten van de dienst, doch dat dit uiterlijk moet plaatsvinden 
op het tijdstip van levering of het verrichten van de dienst.7

Geldvorderingen uit hoofde van een geldlening zullen geactiveerd moeten worden, uiter-
lijk op het tijdstip dat de geldlening door het afgeven van de gelden aan de lener tot stand 
is gekomen.8

Bij een vordering onder opschortende voorwaarde dient activering achterwege te blijven 
tot het moment waarop de voorwaarde is vervuld.9 In geval van een ontbindende voor-
waarde dient de vordering geactiveerd te worden alsof de voorwaarde niet gesteld zou 
zijn10, waarbij wel een voorziening gevormd kan worden indien er een behoorlijke kans 
is dat een vordering door het intreden van de ontbindende voorwaarde teniet zal gaan.11 
Onzekere of betwiste vorderingen dienen ook te worden geactiveerd, waarbij met de 
onzekerheid of betwisting rekening gehouden kan worden bij de waardering.12

Een vordering wordt gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. De ondergrens 
van de bedrijfswaarde van een activum is de hoogste van directe opbrengstwaarde en indi-
recte opbrengstwaarde.13 Ten aanzien van een vordering geldt dat de bedrijfswaarde in 

6 HR 4 september 1996, BNB 1997/42.
7 HR 8 mei 1957, BNB 1957/208*, alsmede HR 17 juni 1959, BNB 1959/304*. Zie ook J.N. Bouwman, 

Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen, 
2001, p. 259.

8 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 261.

9 HR 15 november 1950, B 8889, HR 26 maart 1952, B 9207 en HR juli 2004, BNB 2005/1*.
10 Zie J.W Zwemmer, ‘Fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van voorwaarde en tijdsbepaling’, Fed fis-

cale brochures, FED, Deventer 1997, p. 23.
11 HR 26 augustus 1998, BNB 1998/409. Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschou-

wingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen, 2001, p. 260.
12 Zie o.a. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikelsgewijs 

commentaar Winstartikelen Wet IB 2001 (door art. 8 van toepassing verklaard voor Wet Vpb 
1969) art. 3.25, aant. 16.16 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie, Kluwer, Deventer, juli 2008, 
alsmede J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting, Groningen 2001, p. 260 en R.P.C. Cornelisse en A.O. Lubbers, ‘De ontwikkeling van 
goed koopmansgebruik door de Hoge Raad’, WFR 2004/1214.
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beginsel gelijk is aan de waarde in het economische verkeer.14 Zoals in de volgende para-
grafen zal blijken is dat echter niet altijd het geval. Afwaardering naar de lagere bedrijfs-
waarde is verplicht indien sprake is van een duurzame waardevermindering.15 Bij een vor-
dering die onder de nominale waarde is aangekocht, wordt winstneming uitgesteld tot het 
moment van aflossing van de lening.16 Indien sprake is van een renteloze of laagrentende 
lening zal waardering op de contante waarde dienen plaats te vinden indien er een aan-
merkelijk verschil is tussen de nominale en contante waarde.17 Een verschil van 10% kan 
in ieder geval als aanmerkelijk worden aangemerkt.18 Jaarlijks zal vervolgens een opwaar-
dering dienen plaats te vinden, zodat op het aflossingsmoment de vordering voor de 
nominale waarde is opgenomen.

4.3 INVLOED SOLVABILITEITSWIJZIGING DEBITEUR

4.3.1 Algemeen

Goed koopmansgebruik laat niet toe dubieuze geldvorderingen op de nominale waarde te 
(blijven) waarderen.19 Het verlies op de vordering wordt tot uitdrukking gebracht door de 
vordering voor een lager bedrag te waarderen en derhalve niet door middel van het tref-
fen van een voorziening.20 De waardering dient jaarlijks plaats te vinden. De waardering 
vindt plaats naar het subjectieve oordeel van de crediteur.21 Uit HR 28 december 1995, BNB 
1956/56* kan worden afgeleid dat de waardering van een geldvordering op de balansda-
tum plaatsvindt:
– naar het subjectieve en redelijke oordeel van de ondernemer;
– bij het opstellen van de fiscale balans; en
– rekening houdend met de omstandigheden op de balansdatum ook al is de kennis daar-

omtrent pas opgedaan na de balansdatum.22

Voor een nadere uitwerking van deze elementen verwijs ik graag naar de dissertatie van 
Bouwman.23 Samenvattend stelt Bouwman: ‘Het waarderingsmoment voor geldvorderin-
gen valt bij het opmaken van de fiscale balans. Bij de waardering moet rekening gehouden 

13 Zie ook A.H.M. Daniëls, ‘De waardering van bedrijfsmiddelen op bedrijfswaarde’, Beschouwing 
naar aanleiding van HR 11 december 1985, nr. 23.159, FED 1986/1225 en E.J.W. Heithuis, ‘Afboe-
king tot de bedrijfswaarde of passivering van badwill?’, WFR 1993/1283.

14 Aldus ook G.T.K. Meussen, Bedrijfswaarde, FM 83, Kluwer, Deventer 1997, p. 155.
15 HR 17 april 1991, BNB 1991/165.
16 RvB Arnhem 3 juli 1946, B 8290.
17 Zie o.a. HR 20 november 1957, BNB 1958/5, HR 3 juni 1964, V-N 1964, p. 456, HR 6 december 2000, 

BNB 2001/85.
18 HR 29 oktober 1958, BNB 1958/342. In het arrest van HR 19 februari 1969, BNB 1969/142*, noemde 

de Hoge Raad een verschil van nog geen 5% gering. Zoals P. den Boer in zijn noot onder HR 
19 december 1979, BNB 1980/46* aangeeft lijkt de conclusie dan ook dat de ondernemer steeds 
bevoegd is de contante waarde aan te houden, maar dat hij hiertoe slechts verplicht is bij aanmer-
kelijke verschillen, waarbij dan nog niet geheel duidelijk is of dit alleen om het relatieve verschil 
gaat en of de grens dan bij 5% of 10% ligt, dan wel of ook een in absolute zin groot verschil hiertoe 
dwingt.

19 Zie HR 15 april 1953, V-N 1953, p. 320.
20 Zie over het terminologische en inhoudelijke verschil tussen een afwaardering en het treffen van 

een voorziening, J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting, Groningen, 2001, p. 266 ev, L.W. Sillevis, F.H. Lugt, Cursus Belastingrecht (Inkom-
stenbelasting), 3.2.18B.b (juni 2007), L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Kluwer, Deventer 
2001, p. 342 en A.J. van Soest, Belastingen, Kluwer, Deventer 2007, 23e druk, p. 96.

21 HR 21 oktober 1953, BNB 1953/295 en HR 19 februari 1958, BNB 1958/127.
22 De formulering heb ik ontleend aan J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor 

de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen, 2001, p. 268, zij het met een kleine wijziging. 
Bouwman spreekt over ‘(…) omstandigheden zoals zij bekend zijn [cursivering ACPB] op de balans-
datum ook al is de kennis daaromtrent pas opgedaan na de balansdatum.’ De formulering ‘zoals 
zij bekend zijn’ is m.i. verwarrend, omdat de kennis daaromtrent ook na balansdatum verkregen 
kan worden. In dat geval was het dus niet bekend op balansdatum, maar had het bekend kunnen 
zijn. Uit de toelichting die Bouwman verder geeft, blijkt wel dat hij dat ook zo bedoelt.
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worden met de omstandigheden op de balansdatum zoals zij bij het opmaken bekend zijn 
of na onderzoek bekend hadden kunnen zijn. Uit de rechtspraak blijkt overigens dat niet 
geheel duidelijk is hoever de onderzoeksplicht van de crediteur op dit punt strekt. De 
waardering verloopt verder volgens het subjectieve oordeel van de crediteur. Dit subjec-
tieve oordeel impliceert een zekere vrijheid die echter wordt beperkt door de eis dat de 
crediteur in redelijkheid tot zijn oordeel heeft moeten komen. Op deze manier beoogt de 
rechter winstverschuivingen die buiten de marges van goed koopmansgebruik vallen te 
voorkomen. Dit laatste komt ook tot uitdrukking in de rechtspraak rond de bewust ver-
zuimde afwaardering van vorderingen. Deze kan niet naar willekeur worden ingehaald’.24 
Deze samenvatting lijkt mij nog steeds actueel.
Voor de waardering van dubieuze geldvorderingen zijn twee waarderingsmethodes gang-
baar, namelijk waardering op afzonderlijke (individuele) of gezamenlijke (collectieve) 
basis.25 Een combinatie van beide methodes is ook mogelijk, mits een vordering niet 
zowel individueel als collectief wordt afgewaardeerd. Voor een nadere bespreking van de 
beide methoden, alsmede de verhouding tussen die twee methoden, verwijs ik graag naar 
het onderzoek van Bouwman.26 Bij een stijging van de bedrijfswaarde van een afgewaar-
deerde vordering zal de vordering weer moeten worden opgewaardeerd.27

4.3.2 Invloed gelieerdheid op mogelijkheid tot afwaardering

4.3.2.1 Algemeen
Het komt in gelieerde verhoudingen voor dat een vennootschap op onzakelijke gronden 
een risico op een financieel nadeel op zich neemt, terwijl daar niet een even grote kans 
op een financieel voordeel of een adequate tegenprestatie tegenover staat. In een dergelijk 
geval is sprake van een (informele) kapitaalstorting of onttrekking die voor fiscale doel-
einden uit de winst moet worden geëlimineerd. Voor kapitaalstortingen en onttrekkingen 
in natura is het uitgangspunt dat zij in aanmerking worden genomen tegen de waarde in 
het economische verkeer op het tijdstip dat zij worden verricht.28 Dit betekent dat ten 
tijde van het aangaan van het risico ter grootte van de geschatte waarde een informele 
kapitaalstorting respectievelijk onttrekking in aanmerking genomen zou moeten wor-
den, waarna de waardeontwikkeling van het risico zich vervolgens in de fiscale winstsfeer 
van de vennootschap bevindt. In de loop der jaren is deze problematiek in verschillende 
arresten aan de orde geweest. Hieronder bespreek ik de belangrijkste arresten die in dit 
kader van belang zijn, waarna ik de arresten analyseer.

4.3.2.2 Jurisprudentie
In HR 7 juni 1939, B 6921 was de volgende casus aan de orde. Een NV had bij de bank een 
geldlening opgenomen en de gelden doorgeleend aan een gelieerde maatschappij. Ten 
tijde van het aangaan van de verplichtingen zag het er niet naar uit dat de betreffende geli-
eerde maatschappij niet in staat zou zijn haar verplichtingen na te komen. Enkele jaren 
later bleek de vordering op de dochtermaatschappij oninbaar. In geschil was of de terug-

23 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 268-276.

24 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 276.

25 Beide methoden zijn expliciet door de Hoge Raad aanvaard in HR 11 december 1957, BNB 1958/
22. Zie verder o.a. J.J. Hof, Vorderingen, verplichtingen, transitoria; Tijdstip verlies- en winstneming, Fed 
fiscale brochures, FED, Amsterdam 1966, 1e druk, p. 18-19.

26 J.N. Bouwman, Thema's rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, blz 276-288.

27 Zie o.a. HR 24 december 1958, BNB 1959/63 en HR 18 maart 1992, BNB 1992/186. Zie ook D. Brüll, 
J.W. Zwemmer en R.P.C. Cornelisse, Goed koopmansgebruik, Fed fiscale brochures, Kluwer, Deventer 
2008, p. 44.

28 Zie ook A-G Van Kalmthout in zijn conclusie voor BNB 2004/265, punt 3.4. en Encyclopedie De Vak-
studie inkomstenbelasting, Wet IB 1964, art. 7, aant. 10 en 11A.
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betaling van de bankschuld een verkapte winstuitdeling vormde. De Hoge Raad oor-
deelde:

‘(...) dat (...) de belanghebbende, door het aangaan van de beide in de uitspraak 
vermelde transacties, een risico op zich heeft genomen, namelijk dat zij, gehou-
den zijnde het van de bank P geleende bedrag aan de uitleenster terug te beta-
len, hare vordering op de firma A niet of slechts ten deele verhaalbaar zou 
bevinden; dat nu dit enkele nemen van een risico op zich zelf niet vormde eene 
belastbare uitdeeling, maar dat zulk eene uitdeeling wel aanwezig kon zijn, 
toen er bleek van de onverhaalbaarheid van een bedrag van ƒ 97 263; dat aan de 
belastbaarheid van dat bedrag niet, zooals de raad van beroep aanneemt, in den 
weg staat, dat tot het terugbetalen van die som aan de bank P eene verplichting 
bestond, daar die omstandigheid aan het geheel der transacties zijn karakter 
niet kan ontnemen; dat de belastbaarheid van het bedoelde bedrag dan ook 
slechts afhangt van het antwoord op de vraag, of, zooals de inspecteur gesteld 
heeft, belanghebbende het risico op zich heeft genomen niet op zakelijke gron-
den, doch slechts ten dienste van alle of sommige aandeelhouders; (...)’

In HR 8 december 1954, BNB 1955/46 overwoog de Hoge Raad het volgende:

‘dat ingeval een bel.pl. binnen het raam van het door hem uitgeoefende bedrijf 
om redenen, welke zakelijke grondslag missen, ten behoeve van iemand leve-
ranties doet of diensten verricht, wetende dat diens financiële toestand van 
dien aard is, dat de vordering tot de voor de leveranties of diensten bedongen 
betaling dubieus is, het den belastingpl. wel vrij staat die vordering in zijn 
bedrijfsvermogen op te nemen, doch niet om de afschrijvingen, welke op de 
vordering moeten worden toegepast, ten laste van de winst te brengen; dat 
toch, wijl de bel.pl. om redenen aan de bedrijfsdoeleinden vreemd het risico 
heeft aanvaard, dat de vordering niet zal worden voldaan, de waardeverminde-
ring en het uiteindelijk onvoldaan blijven van de vordering voor zijn persoon-
lijk risico behoren te komen, zodat in de op de vordering toegepaste afschrijvin-
gen en de eventuele algehele afboeking daarvan tevens een onttrekking aan het 
bedrijfsvermogen tot uitdrukking komt;’

Ook in HR 14 maart 2001, BNB 2001/256c* was een vermeende onzakelijke lening onder-
werp van geschil. Belanghebbende, een pensioenlichaam, voert de pensioenregelingen uit 
van een bv waarvan de bestuurders 60% van de aandelen houden. De bestuurders van de 
bv zijn ook de bestuurders van belanghebbende. Belanghebbende heeft, toen de bv in 
financiële problemen raakte, aan de bv een lening verstrekt. Eind van datzelfde jaar blijkt 
de vordering waardeloos. Hof Amsterdam oordeelt dat het verstrekken van de lening op 
onzakelijke gronden heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad acht dit oordeel feitelijk en niet 
onbegrijpelijk.

HR 29 augustus 1997, BNB 1997/346 is eveneens van belang in dit verband. Een bv, een 
financieringsmaatschappij, had op instigatie van haar Antilliaanse moedermaatschappij 
haar eigen vermogen onder andere aangewend voor het verstrekken van een geldlening 
aan een Engelse vennootschap die zich bezighield met onroerendgoedexploitatie. De 
geleende gelden werden deels gebruikt voor de aankoop van een belang in belangheb-
bende. Bij haar liquidatie enkele jaren later bleek de vordering op de Engelse vennoot-
schap niet meer volwaardig. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag dividendbe-
lasting op over het jaar waarin de liquidatie plaatsvond. Deze naheffingsaanslag hield 
stand. De Hoge Raad oordeelde namelijk:

‘-3.3. Ten aanzien van de aan D (UK) Ltd uit eigen middelen verstrekte geldle-
ning (in guldens) heeft het Hof aannemelijk geacht dat deze is verstrekt ter wille 
van de aandeelhouder en ter financiering van de koopsom van de aandelen in 
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belanghebbende en geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat voor deze 
vordering zekerheden zijn bedongen. Dit oordeel is van feitelijke aard en niet 
onbegrijpelijk, zodat het in cassatie niet met vrucht kan worden bestreden. (...) 
-3.4. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat verliezen op een onder dergelijke 
omstandigheden verstrekte geldlening in het algemeen niet ten laste van het 
fiscale resultaat kunnen worden gebracht, daar als regel moet worden aangeno-
men dat het debiteurenrisico bewust ten behoeve van de aandeelhouder is aan-
vaard, en dat het onvoldoende aanleiding heeft gezien om in dit geval anders te 
oordelen, waarmee het Hof kennelijk bedoelt dat het aannemelijk acht dat tus-
sen belanghebbende en B NV is overeengekomen dat B NV dit risico zal dragen. 
Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan als verwe-
ven met waarderingen van feitelijke aard voor het overige in cassatie niet op 
zijn juistheid worden getoetst. (...)’

Ook in HR 6 mei 1998, BNB 1998/276 was een risicovolle geldlening aan de orde. Door een 
dochtermaatschappij was een bedrag ten titel van geldlening aan haar moedermaatschap-
pij overgemaakt, waarna de moeder failleerde. Vervolgens was in geschil of de dochter het 
verlies op de geldlening ten laste van de belastbare winst kon brengen. Hof Amsterdam 
stond dit niet toe en de Hoge Raad verwierp het cassatieberoep op grond van art. 101a 
(oud) RO. Hof Amsterdam29 had het volgende geoordeeld:

‘-5.1.1. Vast staat dat het bedrag ad ƒ 521 314 op 28 oktober 1991 door belang-
hebbende op verzoek van E is overgemaakt op de bankrekening van E, dat dit 
bedrag op 31 december 1991 door E is teruggestort op de rekening van belang-
hebbende en voorts dat het bedrag vervolgens op 6 januari 1992 wederom is 
overgeboekt naar de rekening van E op verzoek van laatstgenoemde vennoot-
schap. Vast staat voorts dat met betrekking tot het door belanghebbende ter 
beschikking stellen van voormeld bedrag ad ƒ 521 314 tussen belanghebbende 
en E geen overeenkomst van geldlening is opgemaakt, dat er geen afspraken 
zijn gemaakt met betrekking tot door E te vergoeden rente terwijl er voorts 
door E geen zekerheid is gesteld omtrent de terugbetaling. Gelet op het voren-
staande en op de omvang van het bedrag is het Hof van oordeel dat tussen 
belanghebbende en haar aandeelhouder niet zakelijk is gehandeld. Tussen 
zakelijk handelende partijen zouden bij een vermogensverstrekking van de 
omvang als hier aan de orde is afspraken zijn gemaakt omtrent rente en te stel-
len zekerheden. Zulks geldt temeer nu het bedrag door E is aangewend in het 
kader van een omvangrijke leningsovereenkomst met een bank. -5.1.2. E was 
directrice van belanghebbende en alleen bevoegd belanghebbende te vertegen-
woordigen. Van die bevoegdheid heeft zij gebruik gemaakt toen zij belangheb-
bende heeft overgehaald het bedrag ad ƒ 521 314 te stallen bij haar aandeel-
houdster omdat laatstgenoemde een financieringsovereenkomst met haar bank 
had op grond waarvan zij 13% rente verschuldigd was. Het verstrekken van dit 
bedrag is aldus uitsluitend geschied om de aandeelhoudster van belangheb-
bende, E, te gerieven. De oninbaarheid van een zodanige, op onzakelijke wijze 
verstrekte geldlening kan niet ten laste van de winst van belanghebbende wor-
den gebracht. Aannemelijk is dat sprake was van een van de aanvang af zeer risi-
covolle lening die niet het bedrijfsbelang van belanghebbende diende en die op 
deze voorwaarde zeker niet aan iemand anders dan de aandeelhouder zou zijn 
verstrekt. Aan het vorenstaande doet niet af dat de andere directrice van belang-
hebbende, G, – uiteindelijk – bezwaren heeft gehad tegen de bewuste handelin-
gen. -5.1.3. (...) -5.1.4. Gelet op het vorenstaande heeft de inspecteur terecht het 
bedrag ad ƒ 521 314 niet in aftrek op de winst toegelaten.’

In lijn met de hiervoor genoemde arresten is het arrest HR 9 mei 2008, BNB 2008/191*.

29 Hof Amsterdam 23 april 1997, nr. 96/0122.
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Belanghebbende heeft gedurende meerdere jaren gelden ten titel van lening verstrekt aan 
een holdingvennootschap die daarmee certificaten van aandelen in belanghebbende en 
een groepsmaatschappij heeft verworven. Met betrekking tot de geldlening was geen 
schriftelijke geldleningsovereenkomst opgemaakt, was geen aflossingsschema overeenge-
komen en waren geen zekerheden verstrekt. Aangezien het concern waartoe belangheb-
bende behoorde verlies leed, werd er door belanghebbende en de groepsmaatschappij 
geen dividend uitgekeerd, waardoor de debiteur niet aan zijn aflossingsverplichtingen 
kon voldoen. In geschil was of belanghebbende het verlies op de lening ten laste van het 
fiscale resultaat kon brengen. Hof Arnhem was van mening dat sprake was van een ‘onza-
kelijke’ geldlening en het afwaarderingsverlies derhalve niet aftrekbaar was. De Hoge 
Raad onderschrijft dit oordeel. De Hoge Raad overwoog als volgt:

‘3.4. Bij de beoordeling van de tegen dit oordeel en de daaraan verbonden slot-
som gerichte klachten moet het volgende worden vooropgesteld. Indien en voor 
zover een geldverstrekking door een vennootschap aan haar aandeelhouder 
plaatsvindt onder zodanige voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door 
die vennootschap een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke 
derde niet zou hebben genomen, moet – behoudens bijzondere omstandighe-
den – ervan worden uitgegaan dat die vennootschap dat debiteurenrisico in 
zoverre heeft aanvaard met de bedoeling het belang van haar aandeelhouder in 
die hoedanigheid te dienen. Dit brengt mee dat een eventueel verlies op de geld-
lening in zoverre niet in mindering op de winst van die vennootschap kan wor-
den gebracht. -3.5. ’s Hofs oordeel dat een onafhankelijke derde onder de door 
het Hof geschetste omstandigheden de geldlening niet zou zijn aangegaan, is 
van feitelijke aard, en niet onbegrijpelijk in het licht van de door het Hof daarbij 
in aanmerking genomen omstandigheden – in het bijzonder het niet gevraagd 
en verstrekt zijn van zekerheid, – en gelet op de omstandigheid dat Holding, die 
over geen andere activa of een andere financiering beschikte, de lening van 
belanghebbende zou moeten aflossen uit een te genereren dividendstroom uit 
onder meer belanghebbende. Uit ’s Hofs oordeel vloeit voort dat – behoudens 
bijzondere omstandigheden – ervan moet worden uitgegaan dat belangheb-
bende het volle debiteurenrisico heeft aanvaard met de bedoeling het belang 
van Holding in haar hoedanigheid van aandeelhouder te dienen. Het enkele feit 
dat Holding geen meerderheidsaandeelhouder van belanghebbende was, doet 
hieraan niet af. Uit ’s Hofs uitspraak of de stukken van het geding blijkt niet dat 
feiten of omstandigheden zijn vastgesteld of aangevoerd, waaraan de conclusie 
kan worden verbonden dat hier sprake is van bijzondere omstandigheden als 
hiervoor bedoeld.’

4.3.2.3 Analyse
Uit deze jurisprudentie komt mijns inziens een consistent beeld naar voren. Het arrest HR 
9 mei 2008, BNB 2008/191*, op dit moment het sluitstuk, past mijns inziens in de lijn zoals 
die in de eerdere arresten door de Hoge Raad is uitgezet.30 Uit deze arresten kan het vol-
gende worden opgemaakt.

Indien een vennootschap om redenen die in de aandeelhouderssfeer zijn gelegen debiteu-
renrisico’s op zich neemt, spelen de consequenties daarvan zich eveneens in de aandeel-
houderssfeer af en raken derhalve de fiscale winstsfeer niet.31 Dit vormt derhalve een 

30 Ook N.M. Ligthart, ‘De zakelijkheid van een onzakelijke lening’, NTFR 2008/2375 is van mening 
dat geen sprake is van een gelegenheidsarrest en dat het arrest past binnen de bestaande jurispru-
dentie.

31 Evenzo A-G Van Kalmthout in zijn conclusie bij BNB 2004/265 punt 4.16. In zijn conclusie 
bespreekt de advocaat-generaal ook andere jurisprudentie dan de door mij genoemde waaruit 
blijkt dat indien een vennootschap om redenen die in de aandeelhouderssfeer zijn gelegen 
risico’s op zich neemt, de consequenties daarvan zich eveneens in de aandeelhouderssfeer bevin-
den.
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afwijking van het uitgangspunt dat kapitaalstortingen en onttrekkingen in aanmerking 
worden genomen op het moment dat zij plaatsvinden. Met A-G Van Kalmthout acht ik het 
alleszins aanvaardbaar dat niet de waarde van een binnen een groep op onzakelijke gron-
den verschoven risico bij de winstbepaling in aanmerking wordt genomen maar het 
bedrag van het uiteindelijk geleden verlies.32 Dit is zeer praktisch en voorkomt niet of 
nauwelijks uitvoerbare schattingen.33 Tevens voorkomt dit dat de fiscus als gevolg van het 
verstrijken van de navorderingstermijn niet meer in staat is een correctie uit hoofde van 
het verschoven risico in aanmerking te nemen op het moment dat zij hiervan kennis 
neemt door het in de aangifte gepresenteerde verlies.
Uit de arresten blijkt dat het niet uitmaakt of belanghebbende de lening verstrekt uit haar 
eigen vermogen of dat zij hiervoor bij een bank of een groepsmaatschappij een lening 
heeft aangetrokken.

Uit de jurisprudentie kan worden opgemaakt dat sprake is van het op onzakelijke gron-
den nemen van een risico indien leningen aan gelieerde maatschappijen of natuurlijke 
personen worden verstrekt onder zodanige voorwaarden en omstandigheden dat het niet 
aannemelijk is dat een onafhankelijke derde het daaruit voortvloeiende debiteurenrisico 
gelopen zou hebben.
Albert vraagt zich naar aanleiding van HR 9 mei 2008, BNB 2008/191* af of het arrest dat 
zag op een lening aan een aandeelhouder analoog kan worden toegepast op een lening 
aan een dochtermaatschappij.34 Naar zijn mening is dat niet vanzelfsprekend en is het de 
vraag of de Hoge Raad dat zal doen. Mijns inziens is het arrest echter analoog toepasbaar 
op leningen aan gelieerde vennootschappen, waaronder dochtermaatschappijen of 
natuurlijke personen.35 Het feit dat in het arrest HR 9 mei 2008, BNB 2008/191* gesproken 
wordt over een ‘geldverstrekking door een vennootschap aan haar aandeelhouder’ heeft 
mijns inziens louter te maken met het feit dat in casu sprake was van een dergelijke geld-
lening. Uit de hiervoor besproken arresten blijkt mijns inziens dat ook bij een lening aan 
andere gelieerde maatschappijen dan de aandeelhouder, het verlies op de vordering niet 
aftrekbaar is indien belanghebbende het risico op onzakelijke gronden op zich heeft geno-
men. Inmiddels heeft Hof Arnhem, 19 november 2008, NTFR 2008/2437, geoordeeld dat 
een onzakelijke lening aan een dochtermaatschappij mogelijk is.

Indien een geldlening is verstrekt door een belastingplichtige onder zodanige voorwaar-
den dat geoordeeld moet worden dat zij het debiteurenrisico uit hoofde van de geldlening 
op onzakelijke gronden op zich heeft genomen, is een afwaarderingsverlies fiscaal niet 
aftrekbaar. Anders dan Heithuis, ben ik van mening dat dit reeds voor HR 9 mei 2008 uit 
de hiervoor besproken jurisprudentie kon worden opgemaakt.36 De geldlening blijft ech-
ter wel het karakter van een geldlening behouden.37 Dit is in HR 9 mei 2008, BNB 2008/
191* nogmaals bevestigd, maar bleek ook reeds uit de eerder besproken arresten. Anders 

32 A-G Van Kalmthout in zijn conclusie bij BNB 2004/265, punt 4.19.
33 A-G Van Kalmthout in zijn conclusie bij BNB 2004/265, punt 4.19. Evenzo J.G. Verseput, De totale 

winst in de vennootschapsbelasting, Fed fiscale brochures, FED, Deventer 2004, p. 166 ev.
34 P.G.H. Albert, ‘Is verlies op onzakelijke lening ‘omlaag’ aftrekbaar?’, WFR 2008/1226.
35 Zie ook N.M. Ligthart, ‘De zakelijkheid van een onzakelijke lening’, NTFR 2008/2375.
36 E.J.W. Heithuis, ‘Onzakelijke leningen. Een nieuw fenomeen of oude wijn in nieuwe zakken?’, 

MBB 2008/156.
37 Zie ook HR 8 september 2006, BNB 2007/104c* waarin de Hoge Raad oordeelde dat ‘noch de 

omstandigheid dat de geldverstrekking door een onafhankelijke derde niet zou hebben plaatsge-
vonden zonder dat door belanghebbende of een zustervennootschap zekerheid was gesteld, res-
pectievelijk dat de geldverstrekking is geschied op onzakelijke voorwaarden, noch de omstandig-
heden dat de terugbetalingsverplichting voorwaardelijk is en dat de terugbetaling onzeker is, ont-
nemen aan de geldverstrekking het karakter van een geldverstrekking met een daarbij voor de 
ontvanger geschapen terugbetalingsverplichting. Die terugbetalingsverplichting verleent aan een 
geldverstrekking het kenmerk van een lening.’. Hoewel dit arrest de heffing van kapitaalsbelas-
ting betrof, ben ik – met Daniëls in zijn noot onder dit arrest in de BNB – van mening dat de over-
weging zo generiek is geformuleerd dat zij ook voor de vennootschapsbelasting betekenis heeft.
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dan de redactie van Vakstudie Nieuws38 meent, is mijns inziens geen sprake van een 
novum. Dit betekent onder andere dat de rente gewoon in de belastingheffing betrokken 
wordt en dat de bepalingen inzake de beperking van renteaftrek onverkort van toepassing 
zijn.

Engelen en Van Scharrenburg zijn van mening dat uit het arrest HR 9 mei 2008, BNB 2008/
191* lijkt te volgen dat ook het gedeelte van de rente, dat strekt tot vergoeding van het 
debiteurenrisico, moet worden aangemerkt als een informele kapitaalstorting in belang-
hebbende.39 Zij vinden het onlogisch en ook onwenselijk om in geval van een onzakelijke 
lening het risico dat het uitgeleende bedrag niet zal kunnen worden terugbetaald in de 
kapitaalsfeer te plaatsen, maar overigens aan te nemen dat de rechtsgevolgen van de 
lening in de winstsfeer moeten worden afgewikkeld.
Ik deel deze mening niet.40 De bewoordingen van de Hoge Raad geven daar mijns inziens 
geen aanleiding toe. Bovendien is de door de Hoge Raad gekozen benadering, namelijk het 
ex-post vaststellen van de kapitaalstorting c.q. dividenduitkering, niet te verenigen met 
het niet in aftrek laten van de rente over het bedrag van die kapitaalstorting c.q. dividend-
uitkering in jaren daaraan voorafgaand. Immers, eerst als een afwaarderingsverlies zich 
voordoet is bekend wat de omvang is van de kapitaalstorting c.q. dividenduitkering, over 
welk bedrag in hun visie dan in voorgaande jaren geen renteaftrek mogelijk zou zijn.
Indien geconcludeerd moet worden dat onder de voorwaarden en omstandigheden waar-
onder de lening is verstrekt ook een derde een lening verstrekt zou hebben, zij het voor 
een lager bedrag, dan is in zoverre geen sprake van een debiteurenrisico dat zich in de aan-
deelhouderssfeer bevindt. Er zal dan een splitsing gemaakt moeten worden.41

Op het moment dat zich een verlies op de onzakelijke lening voordoet, zal sprake zijn van 
een dividenduitdeling of kapitaalstorting, zo volgt onder andere uit de hiervoor bespro-
ken arresten HR 7 juni 1939, B 6921 en HR 29 augustus 1997, BNB 1997/346. Het debiteu-
renrisico is immers omwille van de aandeelhoudersrelatie door belanghebbende op zich 
genomen en bevindt zich in de kapitaalsfeer. Op het moment dat het verlies vaststaat, 
staat ook de omvang van de dividenduitkering of kapitaalstorting vast.42 Indien sprake is 
van een (informele) kapitaalstorting in een dochtermaatschappij, betekent dat mijns 
inziens dat het opgeofferd bedrag van de deelneming met het afwaarderingsverlies wordt 
verhoogd.43

4.3.3 Waardering regresvorderingen

4.3.3.1 Algemeen
Een regresvordering ontstaat indien en voor zover een hoofdelijk verbonden schuldenaar 
een schuld voldoet, terwijl die schuld een andere schuldenaar aangaat. Hieronder wordt 
in paragraaf 4.3.3.2 allereerst kort ingegaan op enkele civielrechtelijke aspecten van hoof-
delijkheid en borgstelling. Daarna wordt in paragraaf 4.3.3.3 de jurisprudentie besproken 
die van belang is in verband met de vraag of een regresvordering kan worden afgewaar-
deerd. In paragraaf 4.3.3.4 analyseer ik de besproken jurisprudentie.

38 Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening onder HR 9 mei 2008, V-N 2008/23.14.
39 F.A. Engelen en R. Van Scharrenburg, ‘Onzakelijke leningen in de vennootschapsbelasting’, WFR 

2008/705.
40 Evenzo P.G.H. Albert in zijn noot in BNB onder HR 9 mei 2008, BNB 2008/191* en M.L. Molenaars 

en R.A. de Boer, ‘Het onzakelijkeleningenarrest van 9 mei 2008; een exegese’, MBB 2008/10.
41 Evenzo P.G.H. Albert in zijn noot in BNB onder HR 9 mei 2008, BNB 2008/191* en M.L. Molenaars 

en R.A. de Boer, ‘Het onzakelijkeleningenarrest van 9 mei 2008; een exegese’, MBB 2008/10.
42 Evenzo W.F.E.M. Egelie in zijn commentaar onder het arrest HR 9 mei 2008 in NTFR 2008/902. 

Anders: P.G.H. Albert in zijn noot in BNB onder HR 9 mei 2008, BNB 2008/191*.
43 Evenzo M.L. Molenaars en R.A. de Boer, ‘Het onzakelijkeleningenarrest van 9 mei 2008; een exe-

gese’, MBB 2008/10 en Rechtbank Arnhem, 22 januari 2009, V-N 2009/28.8.
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4.3.3.2 Civielrechtelijke aspecten
Op hoofdelijke verbondenheid zijn de bepalingen van Boek 6, Titel 1, Afdeling 2 BW van 
toepassing. In geval van een gewone hoofdelijke verbondenheid kan de schuldeiser op 
grond van art. 6:7 BW iedere hoofdelijk verbonden schuldenaar voor het geheel aanspre-
ken. Art. 6:10 BW bepaalt dat de hoofdelijke schuldenaren ieder voor het gedeelte van de 
schuld dat hen in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht zijn bij te dragen in de 
schuld en de kosten.
Een bijzondere vorm van hoofdelijke verbondenheid is borgtocht. Specifieke bepalingen 
met betrekking tot borgtocht zijn opgenomen in Boek 7 Titel 14 BW. Daarnaast zijn de 
bepalingen van hoofdelijke verbondenheid van toepassing, voor zover daarvan niet wordt 
afgeweken in Boek 7 Titel 14 BW. Art. 7:850 BW definieert de borgtocht als volgt: ‘Borg-
tocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, 
de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschul-
denaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.’ Op grond van art. 7:855 BW is de 
borg pas verplicht tot nakoming van de verbintenis van de schuldenaar als de schuldenaar 
zelf tekort is geschoten. Hierbij merk ik op dat de niet-draagplichtige medeschuldenaar 
alleen als borg wordt beschouwd, indien hij zich jegens de schuldeiser heeft aangediend 
als iemand wie de schuld intern niet aangaat.44 Het gebruik van de term borg is niet beslis-
send.45 Of sprake is van borg of hoofdelijkheid is ook overigens niet steeds eenvoudig vast 
te stellen. De regeling van borgtocht is grotendeels van regelend recht (met uitzondering 
van een aantal bepalingen betreffende de particuliere borg). Dit betekent dat het afhanke-
lijke (en het subsidiaire) karakter van borgtocht veelal kan worden uitgesloten – wat in de 
praktijk ook vaak gebeurt. Of dan nog van een – weliswaar uitgeklede – borg kan worden 
gesproken of van de meer generieke hoofdelijkheid, zal van geval tot geval moeten wor-
den bezien.
Zowel bij borgtocht als een andere vorm van hoofdelijke verbondenheid wordt de aange-
sproken hoofdelijk verbonden schuldenaar op grond van art. 6:12, lid 1 BW gesubrogeerd 
in de rechten van de schuldeiser indien en voor zover hij door de schuldeiser wordt aan-
gesproken en in verband daarmee betalingen heeft verricht die uitgaan boven zijn aan-
deel in de schuld.46 Subrogatie brengt onder andere met zich dat de hoofdelijk verbonden 
schuldenaar gebruik kan maken van zekerheidsrechten die de schuldeiser had. Daarnaast 
heeft de hoofdelijke schuldenaar een zelfstandig regresrecht tegenover de medeschulde-
naren op grond van art. 7:866 BW (voor de borg) juncto art. 6:10 BW.
De regresvordering ontstaat overigens reeds op het tijdstip van het ontstaan van de hoof-
delijkheid, waarbij betaling door de regresnemer als opschortende voorwaarde geldt.47

Het is ook mogelijk dat een derde zich jegens de schuldeiser op een andere wijze garant 
stelt voor nakoming door de debiteur, bijvoorbeeld door het verstrekken van een zelfstan-
dige, onafhankelijke garantie. Een dergelijke garantie is geen wettelijk figuur en vertoont 
in de regel ook kenmerken van een borgtocht. Een belangrijk verschil tussen een borg-
tocht en een dergelijke garantie is echter dat de eerste een hulpovereenkomst is die afhan-
kelijk is van een buiten de overeenkomst staande rechtsbetrekking, terwijl de tweede een 
hoofdovereenkomst is.48 Overigens komt een garantieovereenkomst in zoveel verschij-
ningsvormen voor dat het niet altijd eenvoudig is het verschil met een borgtocht aan te 

44 Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-I*, nr. 124, Deventer 2008, alsmede de daar aangehaalde litera-
tuur.

45 Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-I*, nr. 124, Deventer 2008, alsmede Tekst en Commentaar, Cas-
termans & Krans bij art 7:850 die aangeven dat aan de hand van de omschrijving van borgtocht 
wordt bepaald of een overeenkomst onder het bereik van Boek 7, Titel 14 valt.

46 Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2008, nr. 125 e.v., Deventer, 2008.
47 Zie HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393, r.o. 3.4 waarin de Hoge Raad overwoog: ‘Een borg heeft jegens 

de hoofdschuldenaar een regresvordering onder de opschortende voorwaarde dat hij als borg 
heeft betaald.’. Zie ook N.E.D. Faber, ‘Enige beschouwingen over het ontstaan van regresvorderin-
gen’, NTFR 1995/2, p. 35 en C.J.M. Klaassen in Kortmann e.a. (red.), Onderneming en tien jaar burgerlijk 
recht, Kluwer, Deventer, 2002, p. 686 ev.
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geven en zullen ook op garantieovereenkomsten de wettelijke bepalingen van borgtocht 
van toepassing kunnen zijn.49

4.3.3.3 Jurisprudentie

4.3.3.3.1 HR 29 augustus 1997, BNB 1998/3c*
In HR 29 augustus 1997, BNB 1998/3c* was in geschil of de betaling voor de beëindiging 
van de aansprakelijkheid voor de bankschuld van een dochtermaatschappij aangemerkt 
moest worden als een (negatief) voordeel uit hoofde van de deelneming.
Belanghebbende richtte samen met een medeoprichter een dochtermaatschappij op. Een 
bank verleende aan belanghebbende en de medeoprichter handelend in de hoedanigheid 
van oprichters van de dochtermaatschappij een krediet. Beide oprichters waren voor dit 
krediet hoofdelijk aansprakelijk en deze aansprakelijkheid bleef ook na de oprichting 
bestaan. Na afloop van het eerste boekjaar droeg belanghebbende haar aandelen over aan 
de medeoprichter. Tevens betaalde belanghebbende een bedrag aan de medeoprichter 
waartegenover de medeoprichter de verplichtingen tegenover de bank overnam en zich 
verplichtte ervoor zorg te dragen dat belanghebbende uit haar hoofdelijke aansprakelijk-
heid zou worden ontslagen.
Het hof oordeelde dat belanghebbende zich in haar hoedanigheid van aandeelhouder aan-
sprakelijk heeft gesteld en de uit de verbintenis voortvloeiende last derhalve als deelne-
mingsverlies heeft te gelden. Letterlijk overwoog het hof:

‘4.1. Blijkens de akte van oktober 1988, waarin de onder 1.2.2 bedoelde krediet-
overeenkomst is vervat (bijlage 6 bij het beroepschrift), handelden X en A bij het 
afsluiten van de kredietovereenkomst “als oprichters van B bv i.o.”. Hieraan ont-
leent het hof het vermoeden dat X zich in haar kwaliteit van (toekomstig) aan-
deelhouder van B BV voor de schulden van B BV i.o. aansprakelijk heeft gesteld. 
Dit vermoeden is niet door X ontzenuwd.
4.2. X maakt niet aannemelijk dat na 29 november 1988, de datum waarop B BV 
is opgericht, een wijziging in de onder 4.1 bedoelde situatie is gekomen. Van 
andere zakelijke betrekkingen tussen X en B BV die het aanvaarden van aan-
sprakelijkheid door X voor schulden van haar dochter zou kunnen verklaren, is 
het hof niet gebleken. Het hof neemt derhalve aan dat X in haar kwaliteit van 
aandeelhouder van B BV aansprakelijk bleef voor de schulden van B BV.’

De betaling door belanghebbende om ontslagen te worden uit de hoofdelijke aansprake-
lijkheid vormde daarom een nadeel uit hoofde van de deelneming en was op grond van 
art. 13, lid 1 Wet Vpb 1969 niet aftrekbaar voor belanghebbende. Belanghebbende ging in 
cassatie en voerde onder andere aan dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen 
het aandeelhouderschap enerzijds en het financierschap anderzijds. Aangezien de aan-
sprakelijkheidstelling voortvloeide uit het financierschap zouden de daaruit voortvloei-
ende kosten fiscaal ten laste van het resultaat gebracht moeten kunnen worden, aldus 
belanghebbende. A-G Van Soest was het hier niet mee eens. Ik citeer:

‘6.10. Nu staat het in beginsel aan de oprichters vrij te bepalen in hoeverre de 
op te richten vennootschap met eigen vermogen dan wel met vreemd vermogen 
zal worden gefinancierd en, wat het vreemde vermogen betreft, vanwaar het zal 
worden aangetrokken.

48 Zie o.a. Asser-Hartkamp 4-II, Kluwer, Deventer 2005, nr. 389, J.W.H. Blomkwist, Borgtocht, Mono-
grafiën BW, Kluwer, Deventer 2006, p. 12, W.M. Kleijn, ‘De functie van de zekerheidsrechten’, in: 
Contracten in de praktijk, Tjeenk Willink, Zwolle 1985, p. 28 en de conclusie van P-G Wattel van 
18 maart 2009, V-N 2009/20.22, punt 6 en de aldaar aangehaalde literatuur en jurisprudentie.

49 Zie o.a. Asser-Hartkamp 4-II, Kluwer, Deventer 2005, nr. 389 en W.M. Kleijn, ‘De functie van de 
zekerheidsrechten’, in: Contracten in de praktijk, Tjeenk Willink, Zwolle 1985, p. 28.
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6.11. Dienovereenkomstig is B gefinancierd deels met eigen vermogen, ver-
schaft door de oprichtsters, deels met een geldlening van de Rabobank met een 
mede-aansprakelijkheid van de oprichtsters.
6.12. De belanghebbende geeft deze twee aspecten van haar handelen weer 
door een onderscheid te maken tussen het aandeelhouderschap enerzijds en 
het financierschap anderzijds.
6.13. Dit onderscheid zou, naar ik meen, opgaan indien het de belanghebbende 
zelf was geweest die naast eigen vermogen (inbreng op aandelen) vreemd ver-
mogen (een geldlening) had verschaft. In dat geval zou voor voor- en nadelen uit 
hoofde van het aandeelhouderschap het deelnemingsregime gelden en voor 
voor- en nadelen uit hoofde van het crediteurschap het normale winstregime.
6.14. Nu het evenwel slechts een mede-aansprakelijkheid betrof, gaat het onder-
scheid, dunkt mij, niet op. De oprichtsters hadden ervoor gekozen hun inbreng 
te beperken tot die op aandelen en voor het overige wendden zij zich tot de 
Rabobank.
6.15. De financiële relatie tussen de belanghebbende en B beperkte zich dan ook 
tot het aandeelhouderschap en dus kon het Hof op goede grond beslissen dat al 
hetgeen met deze relatie verband hield causaal uit het aandeelhouderschap 
voortvloeide.
6.16. Dat een derde op grond van de goede verwachtingen zich ook wel aanspra-
kelijk zou hebben willen stellen, gaat niet op. Immers zou deze derde daartoe 
toch alleen bewogen hebben kunnen worden door hem daartegenover een deel 
van de verwachte voordelen toe te zeggen.’

De Hoge Raad sluit zich aan bij de advocaat-generaal en bevestigt het oordeel van het hof:

‘3.4. ’s Hofs oordeel dat belanghebbende zich in haar kwaliteit van toekomstig 
aandeelhouder voor schulden van B BV in oprichting aansprakelijk heeft 
gesteld en na de oprichting als aandeelhouder aansprakelijk bleef voor schul-
den van de BV, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, als ver-
weven met oordelen van feitelijke aard, in cassatie voor het overige niet op zijn 
juistheid worden getoetst; het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere 
motivering dan door het Hof is gegeven. Anders dan het middel aanvoert, staat 
de omstandigheid dat de hoofdelijke aansprakelijk werd aanvaard met het oog 
op de financiering van de BV aan dat oordeel niet in de weg.
Het middel kan derhalve niet tot cassatie leiden.’

De redactie van Vakstudie Nieuws werpt in haar aantekening bij dit arrest de vraag op hoe 
de positie zou zijn geweest als het aanvaarden van de aansprakelijkheid als een vorm van 
dienstverlening was behandeld en in dat kader was overeengekomen dat de aandeelhou-
ders hiervoor jaarlijks een op een zakelijke basis vastgestelde provisie tegemoet zouden 
kunnen zien.50 Als aannemelijk is dat zo’n provisie zich laat becijferen, met andere woor-
den marktconform is, vallen de belangrijkste argumenten naar haar mening weg om toch 
nog te spreken van een handelen in de kwaliteit van aandeelhouder.
Bouwman is van mening dat van belang is dat het hof heeft geconstateerd dat andere zake-
lijke betrekkingen die tot het aanvaarden van aansprakelijkheid leidde, ontbraken. Als 
die zakelijke betrekkingen er wel waren geweest, dan was de omstreden betaling in het 
arrest naar zijn mening niet (volledig) vrijgesteld geweest onder de deelnemingsvrijstel-
ling.51

Met Blokland52 ben ik van mening dat dit arrest in lijn is met de jurisprudentie over de 
aftrekbaarheid van borgtochtverplichtingen in de inkomstenbelasting53, waarin reeds 

50 Redactie Vakstudie Nieuws HR 29 augustus 1997, V-N 1997/3245.
51 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 

Groningen 2001, p. 297.
52 T. Blokland, ‘Over Leenkapitaal of eigen kapitaal en de dga’, MBB 2001/207.
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eerder was uitgemaakt dat de borgstelling door de aandeelhouder (directeur/aanmerke-
lijkbelanghouder) in beginsel is aangegaan in zijn hoedanigheid van aandeelhouder.54

4.3.3.3.2 Hof Amsterdam 31 augustus 1999, V-N 1999/56.14
Ook in Hof Amsterdam 31 augustus 1999, V-N 1999/56.14 deed zich de vraag voor of de ver-
plichting uit hoofde van een aansprakelijkheidstelling voor een schuld van een dochter-
maatschappij al dan niet onder de deelnemingsvrijstelling viel.
Belanghebbende heeft door middel van een gevoegde dochtermaatschappij een belang 
van 50% verworven in een vennootschap. Onderdeel van de koopovereenkomst is dat des-
gevraagd garanties zullen worden afgegeven voor door die vennootschap benodigde kre-
dieten. In verband daarmee heeft een bank ter zake van een verleend rekening-courant-
krediet aan de verworven vennootschap een medeschuldenaarsstelling door de dochter-
maatschappij van belanghebbende bedongen. De dochtermaatschappij van 
belanghebbende is door de bank aangesproken. In geschil is of de daaruit voortvloeiende 
betaling aftrekbaar is. Het hof acht het aannemelijk dat de aanvaarding van deze aanspra-
kelijkheid een zodanig verband houdt met de verwerving van de deelneming dat de hier-
uit voortvloeiende verplichting, waarvan de omvang verder niet in geschil is, tot de ver-
krijgingsprijs van de deelneming moet worden gerekend.55 Het hof merkt ook nog op dat 
belanghebbende ‘trouwens ook niet aannemelijk [heeft] gemaakt dat zij anders dan als aan-
deelhouder (cursivering, ACPB) belang had bij assortimentsuitbreiding, penetratie van een 
ander marktsegment en uitbreiding van afzetkanalen [van de schuldenaar].’ Ook het feit 
dat in de koopovereenkomst is opgenomen dat de met belanghebbende gevoegde doch-
termaatschappij (de koper) de inkoopactiviteiten ten behoeve van de dochtermaatschap-
pij gaat verrichten, acht het hof niet relevant.
De redactie van de Vakstudie Nieuws merkt bij deze uitspraak op dat belanghebbende ‘het 
zakelijke karakter van de garantstelling [had] kunnen versterken, zo niet veiligstellen, 
door van de vennootschap een provisie te bedingen, gebaseerd op het aan de garantstel-
ling voor haar verbonden risico. Zo’n provisie is zakelijk gezien, zonder meer verdedig-
baar, want de vennootschap zou immers voor een daarmee corresponderend bedrag in 
haar bedrijfsuitoefening gaan profiteren van de garantie, bij voorbeeld in de vorm van een 
lagere aan de bank verschuldigde rente. Bij die invulling wordt de garantie gehanteerd als 
een zelfstandig instrument dat bedoeld is (ook) rechtstreeks bij te dragen aan de bedrijfs-
winst.’56

4.3.3.3.3 HR 12 december 2003, BNB 2004/265c*
In HR 12 december 2003, BNB 2004/265c* was de volgende situatie aan de orde. Belangheb-
bende, een bank, verstrekt kredieten aan een supermarktketen. Een dochtervennoot-
schap van belanghebbende stelt zich deels voor deze kredieten garant. Op een gegeven 
moment wordt besloten alle in het concern aanwezige kredietrisico’s op de supermarkt-
keten bij belanghebbende te concentreren, waarbij de garanties van de dochtermaat-
schappij vervallen. In datzelfde jaar wordt, gegeven de financiële situatie van de super-
marktketen, het volledige bedrag van de verstrekte kredieten ten laste van de winst van 
belanghebbende gebracht. De inspecteur laat de verliezen tot het door de dochtervennoot-
schap van belanghebbende gegarandeerde bedrag niet in aftrek toe, omdat belangheb-
bende op niet-zakelijke gronden afstand deed van haar rechten uit de garanties.

53 Zie o.a. HR 1 juli 1988, nr. 25.406, BNB 1988/268, HR 21 september 1988, nr. 25.603, BNB 1988/311 
en HR 19 januari 2000, nr. 34.802, BNB 2000/116. Deze arresten worden ook besproken door J.N. 
Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 298.
 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting, Groningen 2001, p. 298.

54 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 298.

55 Zie r.o. 5.3.
56 V-N 1999/56.14.
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De Hoge Raad oordeelt in navolging van Hof Amsterdam dat de winst van belanghebbende 
moet worden gecorrigeerd met het bedrag van de tegenprestatie die onafhankelijke der-
den voor het vervallen van de garanties zouden zijn overeengekomen. Het door haar zon-
der zakelijke tegenprestatie laten vervallen van de door haar dochtermaatschappij 
gestelde garanties is immers onzakelijk. Het hof stelde deze tegenprestatie op 20% van het 
bedrag van de hoofdsom van de gegarandeerde leningen. De belangrijkste overwegingen 
van de Hoge Raad luiden als volgt:

‘3.2. Bij de behandeling van het middel moet het volgende worden vooropge-
steld.
Indien een moedermaatschappij het recht haar dochtermaatschappij in vrijwa-
ring te roepen ter zake van een aan een derde verstrekte lening prijsgeeft, en 
dat prijsgeven niet slechts kan worden aangemerkt als een handelen van een 
aandeelhouder als zodanig, dient het eventueel uit het vervallen van de moge-
lijkheid tot regres voortvloeiende verlies in fiscale zin te worden bepaald op het 
bedrag waarop de rechten uit hoofde van de garantstelling door de dochter-
maatschappij ten tijde van het prijsgeven daarvan moet worden gewaardeerd. 
Als ter zake van het prijsgeven geen of een te lage prestatie is bedongen van de 
dochtermaatschappij, en zulks berust op onzakelijke overwegingen, moet de 
winst van de moedermaatschappij dienovereenkomstig worden gecorrigeerd. 
Indien echter het prijsgeven zelf van dat recht slechts kan worden aangemerkt 
als een handelen van de aandeelhouder als zodanig, is sprake van een handelen 
in de kapitaalsfeer, hetgeen meebrengt dat het prijsgeven en de gevolgen daar-
van geen invloed hebben op de fiscale winst.
3.3. Het Hof heeft geoordeeld dat de winst van belanghebbende slechts moet 
worden gecorrigeerd in verband met de omstandigheid dat B voor het prijsge-
ven van de garantie geen vergoeding heeft betaald. Dit oordeel heeft het Hof 
doen steunen op de zakelijke relatie die tussen belanghebbende en B in het 
kader van beider ondernemingsuitoefening bestond met betrekking tot de door 
belanghebbende aan E en H verstrekte geldleningen. Het Hof is bij zijn oordeel 
kennelijk ervan uitgegaan dat niet alleen het door B verstrekken van de garan-
tie met betrekking tot de aan E en H verstrekte geldleningen, maar ook het 
prijsgeven daarvan binnen het kader van de zakelijke relatie tussen belangheb-
bende en B heeft plaatsgevonden, zodat belanghebbende ter zake van dat prijs-
geven niet heeft gehandeld in haar kwaliteit van aandeelhouder als zodanig. 
Aldus begrepen geeft dit oordeel in het licht van het in onderdeel 3.2 overwo-
gene geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en het kan, als verweven met 
waarderingen van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op zijn juist-
heid worden getoetst. Uitgaande van dat oordeel heeft het Hof terecht de winst 
van belanghebbende slechts verhoogd met een zakelijke vergoeding voor het 
prijsgeven van de garantie.’

De Hoge Raad volgt met dit arrest de analyse van A-G Van Kalmthout. Overigens is de 
redactie van Vakstudie Nieuws van mening dat het door de advocaat-generaal en de Hoge 
Raad gehanteerde onderscheid slechts relatief is.57 Het zakelijke of onzakelijke karakter 
van het prijsgeven als zodanig zal naar hun inschatting namelijk mede afhangen van de 
vergoeding die voor het prijsgeven wordt ontvangen.

4.3.3.4 Analyse inzake de waardering van regresvorderingen
Ten tijde van de totstandkoming van de borgstelling58 ontstaat een voorwaardelijke 
schuld59 jegens de schuldeiser alsmede een voorwaardelijke vordering op de hoofdschul-

57 Zie redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij HR 12 december 2003, V-N 2004/2.21 en in 
haar aantekening bij de voorafgaande conclusie van A-G Van Kalmthout, V-N 2003/34.8.

58 Dit geldt eveneens voor de hoofdelijk medeschuldenaar, maar verder wordt ter wille van de lees-
baarheid alleen over ‘borg’ gesproken.

59 In geval van hoofdelijkheid is de schuld niet voorwaardelijk.
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denaar uit hoofde van het regresrecht. Op grond van goed koopmansgebruik zullen de 
vordering en schuld mijns inziens jaarlijks gewaardeerd moeten worden, waarbij reke-
ning gehouden dient te worden met de kans dat de borg wordt aangesproken alsmede de 
inbaarheid van de regresvordering die op dat moment ontstaat. De vordering en schuld 
zullen naar mijn mening gezamenlijk gewaardeerd moeten worden, aangezien zij onlos-
makelijk verbonden zijn.60 Het is mijns inziens derhalve in strijd met goed koopmansge-
bruik om de schuld wel te waarderen op de reële waarde en de vordering vanwege het nog 
niet in vervulling gaan van de voorwaarde op nihil te blijven waarderen. Ook de vordering 
zal voor haar reële waarde in aanmerking genomen moeten worden. In de meeste geval-
len dat de borgstelling zal worden ingeroepen, zal de regresvordering geen of slechts een 
geringe waarde hebben. De uitkomst is dan in geval van een gezamenlijke waardering niet 
anders dan bij een individuele waardering van de vordering en schuld. Het is echter ook 
mogelijk dat de borgstelling wordt ingeroepen, bijvoorbeeld omdat de hoofdschuldenaar 
niet voldoende liquide middelen heeft op het aflossingstijdstip, maar wel over voldoende 
vermogen beschikt en de regresvordering derhalve een zekere waarde heeft.

Uit de hiervoor besproken en aangehaalde jurisprudentie blijkt dat van belang is of de 
hoofdelijke aansprakelijkheid, borgstelling of garantie zijn oorsprong vindt in de aandeel-
houdersrelatie of niet. Indien dat niet het geval is, zullen de mutaties in de waardering 
van de (voorwaardelijke) schuld en regresvordering zich in de winstsfeer afspelen. Op 
deze waardering zijn de gebruikelijke regels van goed koopmansgebruik van toepassing. 
Een verlies kan dan mijns inziens niet worden aangemerkt als een verlies op de vorde-
ring.61

Indien een garantie of borgstelling zijn oorsprong vindt in de aandeelhoudersverhouding 
worden de betalingen geacht zich in de kapitaalsfeer te bevinden en zijn zij mitsdien niet 
aftrekbaar. Hoewel dat niet expliciet is bepaald in de jurisprudentie, vloeit hieruit mijns 
inziens voort dat ook de ontvangsten uit hoofde van de regresvordering zich in de kapi-
taalsfeer bevinden. Een eventuele ontvangst uit hoofde van de regresvordering is een cor-
rectie op het eerder genomen verlies uit hoofde van de gezamenlijke waardering.

De vraag komt uiteraard op wanneer een garantstelling zich in de kapitaalsfeer bevindt. 
Uit de hierboven genoemde jurisprudentie kan mijns inziens worden afgeleid dat een 
garantstelling zich in de aandeelhouderssfeer bevindt, tenzij er zakelijke (niet in de aan-
deelhouderssfeer gelegen) redenen voor de garantstelling zijn.62

De economische gevolgen van een garantstelling door een moedermaatschappij zijn ver-
gelijkbaar met de situatie dat de moedermaatschappij inleent en de gelden aan de doch-
termaatschappij doorleent. In HR 29 augustus 1997, BNB 1998/3c* werd dan ook door 
belanghebbende betoogd dat de moedermaatschappij in de situatie dat zij gelden inleent 
en aan de dochtermaatschappij doorleent een verlies op haar vordering kan nemen in de 
situatie dat de dochtermaatschappij niet in staat is de schuld af te lossen, zodat vanwege 
de overeenkomsten tussen beide situaties ook in de situatie van een garantstelling een 
verlies ten laste van het fiscale resultaat gebracht moet kunnen worden. De Hoge Raad 
wijst in navolging van A-G Van Soest een dergelijke benadering echter van de hand. Ove-
rigens blijkt uit de in paragraaf 4.3.2.2 besproken arresten dat een verlies op een lening 
aan een dochtermaatschappij niet altijd ten laste van het fiscale resultaat kan worden 
gebracht.

60 HR 23 januari 2004, BNB 2004/214c*. Ik verwijs naar paragraaf 4.7 waar nader wordt ingegaan op 
het al dan niet gezamenlijk moeten waarderen van vorderingen en schulden.

61 Evenzo Rechtbank Arnhem 15 maart 2006, V-N 2006/40.2.9. Anders Hof Arnhem 10 april 2008, V-
N 2008/34.1.4, die er mijns inziens ten onrechte van uitgaat dat de regresvordering eerst ontstaat 
op het moment dat de belastingplichtige is aangesproken uit hoofde van de borgstelling.

62 Anders J. Gooijer, ‘Een deelneming in zwaar weer: enige fiscale aspecten’, TFO 2004/15, die van 
mening is dat in het licht van HR 29 april 1998, BNB 1998/217* slechts sprake is van een garant-
stelling ‘door de aandeelhouder als zodanig’ indien ten tijde van het verstrekken van de garantie 
reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest dat aan de regresvordering geen waarde toekomt.
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Naar mijn mening is in ieder geval sprake van een garantie die zich niet in de aandeelhou-
derssfeer bevindt indien een dochtermaatschappij zelfstandig in staat is de lening aan te 
trekken, maar als gevolg van de garantie van een groepsmaatschappij een lager renteper-
centage verschuldigd is. In dat geval is sprake van een dienstverlening door de groeps-
maatschappij, die haar ‘credit rating’ ter beschikking stelt. Een deel van het verschil tus-
sen de verschuldigde rente met en zonder garantiestelling, zal de vergoeding voor die 
groepsmaatschappij dienen te zijn.
Daarnaast kan een garantie zich ook in de fiscale winstsfeer bevinden indien de groeps-
maatschappij anders dan als aandeelhouder een zelfstandig belang heeft bij de onderne-
ming van de schuldenaar en daarom bereid is een garantie af te geven.63

Anders dan de redactie van Vakstudie Nieuws64 ben ik van mening dat het al dan niet in 
rekening brengen van een provisie geen relevante factor is voor de bepaling of de garant-
stelling zich al dan niet in de aandeelhouderssfeer bevindt. Art. 8b Wet Vpb 1969 geeft aan 
dat er ook binnen concern ‘at arms length’ gehandeld moet worden. Het al dan niet in 
rekening moeten brengen van een provisie is dan ook iets dat voortvloeit uit het zich al 
dan niet in de aandeelhouderssfeer bevinden van de garantstelling en niet omgekeerd. In 
de situatie dat er meerdere aandeelhouders zijn en één van de aandeelhouders een garant-
stelling afgeeft omdat de schuldenaar niet zelfstandig in staat is te lenen en daarvoor een 
vergoeding van de schuldenaar ontvangt, lijkt mij dat ook onvoldoende reden om te con-
cluderen dat sprake is van een garantstelling in de zakelijke sfeer. Immers, aangezien de 
schuldenaar niet zelfstandig in staat is te lenen, dient de garantstelling in beginsel in de 
aandeelhouderssfeer geplaatst te worden. De door de schuldenaar verschuldigde provisie 
dient mijns inziens dan ook als een verkapte (preferente) dividenduitdeling te worden 
gekwalificeerd.

Indien er geen zelfstandig zakelijk belang is voor een groepsmaatschappij voor de garan-
tie en de schuldenaar zelfstandig niet in staat zou zijn om de lening aan te trekken, dient 
de garantie mijns inziens in de kapitaalsfeer te worden gelokaliseerd. Hier zou nog tegen 
ingebracht kunnen worden dat het risico dat de aandeelhouder via de garantstelling 
draagt weliswaar niet bij een bancaire instelling maar mogelijk wel bij een andere mark-
partij is onder te brengen. In de praktijk komt het bijvoorbeeld in de private equity sector 
voor dat aandeelhoudersleningen worden verstrekt aan zeer laag gekapitaliseerde ven-
nootschappen.65 Dergelijke aandeelhoudersleningen, welke achtergesteld zijn ten 
opzichte van de bancaire financiering, zouden gezien het risico door banken niet worden 
verstrekt. Daarmee wordt echter duidelijk dat het hier dan toch een risico betreft dat blijk-
baar onlosmakelijk samenhangt met het aandeelhouderschap. Ook wordt in de markt 
gebruik gemaakt van informal investors om gelden aan te trekken die niet van banken 
kunnen worden aangetrokken.66 Hoewel ook in dergelijke situaties de informal investor 
veelal een aandelenbelang verkrijgt, gebeurt het ook dat de investering louter in de vorm 
van een lening plaatsvindt, waarbij de lening een hoge (winstafhankelijke) rente draagt.
Aangezien het van de specifieke omstandigheden afhangt in hoeverre het risico uit 
hoofde van de garantie ook op de markt af te dekken zou zijn, dient de aandeelhouder 

63 Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het feit dat de groepsmaatschappij toeleve-
rancier is van de schuldenaar en uit dien hoofde een belang heeft bij continuering of groei van de 
onderneming van de schuldenaar.

64 Redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening bij HR 12 december 2003, V-N 2004/2.21 en bij de 
voorafgaande conclusie van A-G Van Kalmthout, V-N 2003/34.8. Zie ook J.A. Smit, ‘Borgtochtelijk: 
tussen zekerheid, risico en profijt’, WFR 1994/106 die hetzelfde standpunt als de redactie Vakstu-
die Nieuws lijkt in te nemen.

65 Zie o.a. H.L. Kaemingk, ‘Technisch failliet door aandeelhoudersleningen’, F&A Actueel, jaargang 8, 
26 september 2008, nr. 12, p. 14.

66 Over het fenomeen ‘informal investors’ zie o.a. T.C. Hoogwout, Bedrijfsopvolging, Kluwer, Deventer 
2004, p. 110-111, S.C. Peij, Handboek corporate governance, Kluwer, Deventer 2003, p. 186-187 en A.G. 
Jimmink en M.J.W.M. Ellis, ‘De informal investor: van ondernemer naar investeerder/onderne-
mer: pre-advies voor de 43ste jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs’, 
Amsterdam 1997.
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mijns inziens aan te tonen dat het risico ook op de markt af te dekken zou zijn en welke 
kosten daarmee gemoeid zouden zijn. In dat geval bevindt de garantie zich mijns inziens 
niet in de aandeelhouderssfeer en is tevens duidelijk welke borgstellingsvergoeding in 
rekening gebracht zou moeten worden.
Door een onderscheid te maken tussen garanties uit hoofde van het aandeelhouderschap 
en garanties in de zakelijke sfeer wordt ook voorkomen dat voor iedere garantie bepaald 
zou moeten worden wat een zakelijke vergoeding zou zijn. Een dergelijke waardering is 
slechts speculatief indien het risico niet op de markt is af te dekken.67

Naast garanties of hoofdelijkheidsverklaringen ten bate van financieringen, komt het 
voor dat een moedermaatschappij een algemene hoofdelijkheidsverklaring afgeeft. Een 
dergelijke verklaring van de moedermaatschappij wordt een ‘403-verklaring’ genoemd. 
Indien een moedermaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor alle schulden van 
een dochtermaatschappij behoeft de dochtermaatschappij op grond van art. 2:403 BW 
geen volledige jaarrekening te publiceren. Een dergelijke hoofdelijkheidsverklaring 
berust louter op de tussen de vennootschappen aanwezige vennootschapsrechtelijke 
betrekkingen, is een eenzijdige rechtshandeling van de aandeelhouder68 en bevindt zich 
naar mijn mening dan ook in de aandeelhouderssfeer. Dit betekent dat ook betalingen uit 
hoofde van een dergelijke 403-verklaring zich in de kapitaalsfeer bevinden. Betalingen op 
grond van een 403-verklaring hebben dan ook als een informele kapitaalstorting te gelden 
en zijn bij de moedermaatschappij niet aftrekbaar.69

Zoals in paragraaf 4.3.2.3 aan de orde is geweest kan ook indien sprake is van een ‘onza-
kelijke lening’, dat wil zeggen een lening die is verstrekt onder zodanige voorwaarden en 
omstandigheden dat daarbij door die vennootschap een debiteurenrisico wordt gelopen 
dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, het afwaarderingsverlies niet ten 
laste van het fiscale resultaat komen. Indien een bank niet bereid is rechtstreeks aan een 
dochtermaatschappij te lenen, maakt het mijns inziens voor de fiscale gevolgen dan ook 
niet of nauwelijks verschil of de lening aan de dochtermaatschappij wordt verstrekt met 
een garantie van de moedermaatschappij of dat de lening aan de moedermaatschappij 
wordt verstrekt die de gelden vervolgens doorleent aan de dochtermaatschappij.

4.4 INVLOED MARKTRENTEFLUCTUATIES

4.4.1 Algemeen

Indien een lening bij verstrekking een lagere rente draagt dan de marktrente en het ver-
schil tussen de contante en nominale waarde aanzienlijk is, dient de crediteur de vorde-
ring voor de contante waarde op te nemen.70

De vraag is of een vordering ook op de lagere contante waarde gewaardeerd mag worden 
indien de marktrente gedurende de looptijd van de lening boven de overeengekomen 

67 Zie ook A-G Van Kalmthout in zijn conclusie voorafgaand aan HR 12 december 2003, BNB 2004/
265c*, r.o. 4.19, die de benadering in de door hem besproken jurisprudentie waarbij niet de 
waarde van een binnen een belangengemeenschap op onzakelijke gronden verschoven risico bij 
de winstbepaling in aanmerking wordt genomen maar het bedrag van het uiteindelijk geleden 
verlies, alleszins aanvaardbaar acht.

68 HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447.
69 Ook Hof Amsterdam is deze mening toegedaan. Zie Hof Amsterdam 26 juni 2002, nr. 02/0953, V-

N 2002/33.2.6, r.o. 5.4.6 en 5.4.7. Hof Amsterdam was van mening dat de 403-verklaring voor fis-
cale doeleinden als een (qua tijdstip en omvang onbeperkte) voorwaardelijke verplichting tot stor-
ting van kapitaal was aan te merken. Voor zover niettemin moet worden geoordeeld dat voor fis-
cale doeleinden sprake is van een (voorwaardelijke) verplichting tot het verstrekken van een 
lening, is naar de mening van het hof in de berechte situatie sprake van een bodemloze-putlening 
welke voor fiscale doeleinden als kapitaal dient te worden aangemerkt.

70 Zie paragraaf 4.2 en de in noot 17 en 18 aangehaalde jurisprudentie.
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rente uitgaat. In dit verband zijn met name de arresten HR 10 juni 1970, BNB 1970/177* en 
HR 13 november 1991, BNB 1992/109* relevant.

4.4.2 HR 10 juni 1970, BNB 1970/177*

In HR 10 juni 1970, BNB 1970/177* heeft de Hoge Raad geoordeeld dat tot een onderne-
mingsvermogen behorende obligaties die bestemd zijn om te worden aangehouden, tot 
de aflossingsdatum niet mogen worden gewaardeerd op lagere beurskoers. Alleen ingeval 
voldoende kans bestaat dat de obligaties eerder zullen worden vervreemd, komt aan de 
beurskoers betekenis toe. De Hoge Raad overwoog:

‘dat (...) belangh., die tot en met het jaar 1964 bij de berekening van haar jaar-
lijkse winst haar obligaties waardeerde naar aankoopkoers, echter niet boven 
pari, dit stelsel wenst te wijzigen in dier voege dat, te beginnen met de eindba-
lans van het jaar 1965, zij haar obligaties mede waardeert naar lagere beurs-
koers;
(..)
dat (...) wat betreft de vraag of het door belangh. gewenste nieuwe stelsel in 
overeenstemming is met g.k.g., opmerking verdient dat 's Hofs vaststelling dat 
de onderhavige obligaties in belangh.s onderneming waren bestemd om te wor-
den aangehouden tot de uitloting, zou kunnen leiden tot de gevolgtrekking dat 
aan de daling van de beurskoers van die obligaties voor de berekening van de 
jaarlijkse winst van belangh. geen betekenis toekomt en waardering naar lagere 
beurskoers dus niet met g.k.g. in overeenstemming is;
dat die gevolgtrekking echter onjuist zou zijn, indien op het ontstaan van 
omstandigheden die belangh. zouden nopen ten aanzien van het geheel of 
althans een belangrijk deel van die obligaties van die bestemming af te wijken 
en daardoor verlies te nemen, een zodanige kans bestaat, dat een goed koop-
man in redelijkheid kan oordelen dat daarmede reeds thans behoort te worden 
rekening gehouden;’

De beurswaarde van een obligatie, afgezien van het debiteurenrisico, is in beginsel gelijk 
aan de tegen marktrente gedisconteerde waarde van de toekomstige rentetermijnen en 
de aflossing van de hoofdsom. Uit dit arrest kan dan ook naar mijn mening geconcludeerd 
worden dat voor alle vorderingen met een vaste looptijd en vaste rente geldt dat een wij-
ziging van de marktrente geen invloed heeft op de waardering.71 Dit is slechts anders als 
er een behoorlijke kans is dat de vordering niet tot aflossingsdatum zal worden aangehou-
den. Voor vorderingen op groepsmaatschappijen zal mijns inziens in de meeste situaties 
geconcludeerd moeten worden dat die zullen worden aangehouden tot aflossingsdatum, 
zodat een wijziging van de marktrente geen invloed kan hebben op de waardering daar-
van. Uitzonderingen hierop zijn mijns inziens echter denkbaar. Indien een concern bij-
voorbeeld voornemens is een groepsfinancieringsmaatschappij op te zetten en alle 
groepsvorderingen daaraan over te dragen, kan geconcludeerd worden dat de vorderingen 
niet tot aflossingsdatum aangehouden zullen worden en kan een verlies op de vordering 
worden genomen.72 Overigens kan naar mijn mening binnen een concern een verlies in 
ieder geval eenvoudig worden ‘gerealiseerd’ door een vordering over te dragen aan een 
groepsmaatschappij.

71 Ook G.H. van der Kloet, ‘Waardering van een vastrentende schuld tegen lagere marktrente op 
balansdatum’, WFR 2003/1507, komt tot deze conclusie. A-G Van Kalmthout is eveneens deze 
mening toegedaan, zo blijkt mijns inziens uit de punten 19 en 20 van zijn conclusie voorafgaand 
aan HR 23 januari 2004, BNB 2004/163c*. Anders: H.J. Meijer, ‘De fiscale waardering van vorderin-
gen en schulden in het bankbedrijf (Rente-, valutakoerswijzigingen, termijntransacties en 
swaps)’, FED 1991/338 die van mening is dat de in BNB 1970/177 geformuleerde regel kan leiden 
tot een wijze van winstbepaling die zowel niet realistisch als niet voorzichtig is. Slechts in het ele-
ment van eenvoud kan naar zijn mening enige steun gevonden worden om geen rekening te hou-
den met marktrentefluctuaties.
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Vorderingen uit hoofde van leningen met een onbepaalde looptijd, zogenoemde ‘perpetu-
als’, kunnen mijns inziens wel op de beurskoers respectievelijk de waarde in het econo-
mische verkeer worden gewaardeerd. Gezien de onbepaalde looptijd kan naar mijn 
mening niet worden volgehouden dat zij bestemd zijn om te worden aangehouden tot 
aflossing. Het feit dat sprake is van een onbepaalde looptijd bij een groepslening lijkt mij 
op zichzelf overigens niet voldoende om te concluderen dat er een behoorlijke kans is dat 
de vordering niet zal worden aangehouden tot aflossing.

4.4.3 HR 13 november 1991, BNB 1992/109*

In HR 13 november 1991, BNB 1992/109* had de Hoge Raad te oordelen over de waardering 
van een obligatie die tegen een prijs boven pari was aangekocht. In eerdere arresten had 
de Hoge Raad geoordeeld dat het betaalde agio ineens ten laste van het fiscale resultaat 
gebracht kon worden.73 In dit arrest komt de Hoge Raad daarop terug. Het agio vormt een 
vergoeding voor hetgeen in latere jaren in de vorm van extra rente, gemeten ten opzichte 
van de rentestand op het aankoopmoment, zal worden ontvangen. De Hoge Raad over-
woog:

‘3.3. Indien een lening of een obligatie wordt verworven tegen een prijs die 
hoger is dan het nominale bedrag, berust het verschil in de regel op de omstan-
digheid dat de lening of de obligatie een hogere rente draagt dan de ten tijde 
van de verwerving geldende marktrente. Dit betekent dat het verschil niet een 
– toekomstig – verlies inhoudt, doch een vergoeding vormt voor hetgeen in 
latere jaren in de vorm van rente zal worden terugontvangen. Dit brengt mee 
dat het door belanghebbende voorgestane stelsel, waarin bedoeld verschil in 
het jaar waarin de lening of de obligatie is verworven, als verlies in aanmerking 
wordt genomen, niet in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. Dat 
stelsel is immers in strijd met het beginsel dat verliezen en winsten tot uitdruk-
king dienen te worden gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben, nu 
daarin in dat jaar waarin de lening of de obligatie is verworven, een verlies tot 
uitdrukking wordt gebracht dat, gezien het recht op de in de toekomst te genie-
ten opbrengsten, in dat jaar in feite niet is geleden. 3.4. Het onder 3.3 overwo-
gene brengt mee dat, indien een belastingplichtige op grond van de omstandig-
heid dat de lening of de obligatie is bestemd om te worden aangehouden tot de 
aflossing, dit bezit wenst te waarderen op het nominale bedrag, zulks slechts 
aanvaardbaar is indien hetgeen boven laatstgenoemd bedrag is betaald als een 
transitoire post in het actief van de balans wordt opgenomen.’

Naar mijn mening staat de Hoge Raad terecht niet langer toe dat het agio ineens ten laste 
van het resultaat wordt gebracht. Een dergelijk systeem is in strijd met het oorzakelijk 
toerekenen van baten en lasten aan de verschillende jaren.74 A-G Van Kalmthout vatte 
deze rechtsoverwegingen als volgt samen: ‘Deze rechtsoverwegingen brengen tot uitdruk-
king dat een offer waartegenover toekomstige (extra) opbrengsten staan, niet onmiddel-
lijk ten laste van de winst kan worden gebracht: van een (ongerealiseerd) verlies kan dan 

72 Op het eerste gezicht lijkt ook de volgende uitzondering denkbaar. In geval van een verkoop van 
een groepsmaatschappij worden vorderingen op die groepsmaatschappij veelal meeverkocht aan 
de koper. Indien er een behoorlijke kans is dat de groepsmaatschappij voor de aflossingsdatum 
wordt verkocht en er geen reden is om aan te nemen dat de lening dan vervroegd zal (moeten) 
worden afgelost, lijkt het verdedigbaar om een dergelijke vordering op de contante waarde te 
waarderen. Bij een verkoop zal een eventuele vordering echter normaliter tegen de nominale 
waarde worden verrekend, zodat mijns inziens niet verdedigbaar is een dergelijke vordering te 
waarderen op lagere contante waarde.

73 HR 10 maart 1943, B 7621 en HR 10 juni 1970, BNB 1970/177.
74 Zo ook E. Aardema in zijn noot onder HR 13 november 1991, FED 1992/416, die aangeeft dat ‘het 

boven de nominale waarde betaalde bedrag niets anders is, dan de “kostprijs” van een reeks toe-
komstige rentebetalingen’.
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niet worden gesproken.75 In 1996 heeft de Hoge Raad zijn oordeel nogmaals bevestigd in 
HR 17 april 1996, BNB 1996/247c*. In dit arrest was met name in geschil of het overgangs-
recht zoals dat in HR 13 november 1991, BNB 1992/109* was geïntroduceerd, namelijk dat 
ineens afschrijven van agio bleef toegestaan voor obligaties die waren verworven voor 
1992, ook gold voor obligaties waarbij het agio was ontstaan ten tijde van de emissie (en 
dus niet eerst bij aankoop van obligaties boven pari). De Hoge Raad oordeelde dat het over-
gangsrecht daar niet op zag. Mijns inziens is het oordeel van de Hoge Raad terecht, omdat 
het agio bij emissie onderdeel van de tussen geldgever en geldnemer overeengekomen 
rente is.76

Uit het beginsel van de oorzakelijke toerekening volgt naar mijn mening ook dat goed 
koopmansgebruik tot afschrijving op het agio verplicht.77 De afschrijving op het agio zal 
naar mijn mening niet lineair kunnen plaatsvinden, maar bepaald moeten worden met 
inachtneming van een rekenrente.78 Het realiteitsbeginsel kan hier ‘eenvoudig’ prevale-
ren boven het eenvoudsbeginsel.79 De afschrijving kent derhalve een progressief verloop.
De Hoge Raad bepaalt in het onderhavige arrest dat waardering op nominale waarde is 
toegestaan, mits het verschil met de aankoopprijs als transitoire post wordt geactiveerd. 
De vraag is of dit betekent dat bij een daling van de markrente, waardoor de obligatie in 
waarde stijgt, toch doorgegaan kan worden met de afschrijving op de transitoire post. 
Aangezien aan de beurskoers bij obligaties die tot aflossingsdatum worden aangehouden 
geen betekenis toekomt naar het oordeel van de Hoge Raad in HR 10 juni 1970, BNB 1970/
177*, is de rente-ontwikkeling (die de beurskoers bepaalt) niet relevant. Het agio kan naar 
mijn mening dan ook worden afgeschreven gedurende de resterende looptijd, waarbij de 
rente-ontwikkelingen daarop niet van invloed zijn.80 Overigens heeft de Hoge Raad in HR 
6 december 2002, BNB 2003/136c* geoordeeld dat de waardering nimmer beneden de 
beurskoers kan plaatsvinden in de situatie dat de obligatie niet tot aflossingsdatum aan-
gehouden zal worden. In een dergelijke situatie zou waardering beneden de beurskoers er 
namelijk toe leiden dat een verlies tot uitdrukking wordt gebracht dat in werkelijkheid 
niet is geleden.81 Afhankelijk van de bestemming van de obligatie is de beurskoers dus wel 
of niet relevant.82

Indien sprake is van een disagio bij de aankoop van een vordering, dient mijns inziens 
analoog aan HR 13 november 1991, BNB 1992/109* geconcludeerd te worden dat het dis-

75 Aldus A-G Van Kalmthout in zijn conclusie voorafgaand aan HR 23 januari 2004, BNB 2004/163c*. 
G. Slot in zijn noot in de BNB onder het arrest HR 13 november 1991, BNB 1992/109* stelt het nog 
iets scherper: ‘Het stelsel van belanghebbende wordt afgewezen en de redenen waarom worden 
in welgekozen bewoordingen haarfijn omschreven. Er deugde duidelijk geen lor van. Het is een 
typisch voorbeeld van een systeem dat wel gebruikelijk is en was, maar niet goed.’

76 Anders: G. Slot in zijn noot onder HR 17 april 1996, BNB 1996/247c*, die geen wezenlijk verschil 
ziet tussen de situatie van emissie en verwerving boven pari.

77 Anders: P. Fortuin die in zijn noot onder HR 17 april 1996, FED 1996/546 stelt: ‘Hij mag, maar moet 
niet, deze transitorische post afschrijven gedurende de looptijd van de geldlening.’

78 Evenzo P. Fortuin in zijn noot onder HR 17 april 1996, FED 1996/546 en E. Aardema in zijn noot 
onder HR 13 november 1991, FED 1992/416. Anders: Verburg in punt 9 van zijn conclusie vooraf-
gaand aan HR 13 november 1991, BNB 1992/109, alsmede P. den Boer in punt 2 van zijn noot onder 
HR 11 maart 1992, BNB 1992/170 die van mening zijn dat op grond van het eenvoudsbeginsel line-
aire afschrijving is toegestaan.

79 Zie ook E. Aardema in zijn noot onder HR 13 november 1991, FED 1992/416, die de zegeningen 
van de zakcalculator in dit verband roemt.

80 Zo ook E. Aardema in zijn noot onder HR 13 november 1991, FED 1992/416. Zie ook G. Slot in zijn 
noot onder HR 17 april 1996, BNB 1996/247c* die van mening is dat een splitsing in twee actief-
posten niet voor de hand ligt. Er is sprake van één lening die wordt aangeschaft en ‘bij de winst-
bepaling pleegt men zich (..) aan de werkelijkheid te houden’.

81 R.o. 3.3.2.
82 De redactie van Vakstudie Nieuws in haar aantekening onder HR 6 december 2002, V-N 2003/4.14 

acht het een nadeel van de benadering van de Hoge Raad dat deze noodzaakt tot een beoordeling 
of aan de beurskoers voor het desbetreffende geval wel of geen betekenis toekomt.

FWR_Bobeldijk.book  Page 48  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Waardering van onvolwaardige vorderingen 49

agio gedurende de resterende looptijd van de lening aan de winst moet worden toege-
voegd.83

4.5 INVLOED VALUTAKOERSFLUCTUATIES

Vorderingen in vreemde valuta worden in beginsel gewaardeerd tegen de historische 
koers of de lagere koers op balansdatum. Met betrekking tot de waardering van direct 
opeisbare vorderingen is de algemeen gangbare opvatting dat het realiteitsbeginsel waar-
dering tegen de actuele koers met zich brengt.84 Er wordt echter ook wel verdedigd dat 
ook bij kortlopende vorderingen waardering tegen historische koers of lagere actuele 
koers is toegestaan.85 Hof Den Haag overwoog inzake de waardering van een direct opeis-
bare vordering dat:

‘direct opeisbare vorderingen, welke in buitenlandse valuta luiden, voor de fis-
cale winstbepaling [dienen] te worden beschouwd als liquide middelen, welke 
op grond van het realiteitsbeginsel op balansdatum tegen de actuele koers moe-
ten worden gewaardeerd. Dit houdt in dat een op balansdatum latent aanwezige 
valutawinst in de balanswaardering tot uitdrukking moet komen. Het staat de 
belastingplichtige alsdan niet vrij om op grond van het voorzichtigheidsbegin-
sel een zodanige valutawinst uit te stellen naar de toekomst, totdat daadwerke-
lijke winstrealisatie heeft plaatsgevonden.’86

Naar mijn mening gaat het hof te ver door een direct opeisbare vordering gelijk te stellen 
met liquide middelen. Tot het moment dat de vordering in vreemde valuta is omgezet in 
een eurovordering, kan zich nog een koersresultaat voordoen. Een vergelijking met een 
handelsvoorraad ligt mijns inziens dan ook meer voor de hand, in welk geval een waarde-
ring op historische kostprijs mogelijk is.87Daar komt bij dat het mijns inziens ook niet 
getuigt van realiteitszin om een winst op een kortlopende vordering te nemen, omdat wis-
selkoersen van dag tot dag sterk kunnen fluctueren.88 Een dag na balansdatum kan de 
valutawinst dan ook weer zijn omgeslagen in een valutaverlies.

4.6 SAMENHANG RENTE- EN VALUTAFLUCTUATIES

In paragraaf 4.4 is besproken dat een vordering in geval van een stijgende markrente niet 
op een lagere waarde gewaardeerd mag worden, tenzij de vordering niet tot aflossingsda-

83 Evenzo R. Hein, ‘Over banken, obligaties en overvoorzichtigheid’, WFR 1995/1820. Anders Ency-
clopedie De Vakstudie, winstartikelen Wet IB 1964 (door art. 8 (oud) van toepassing verklaard 
voor Wet Vpb 1969), art. 9 (jaarwinst), aant. 109 waar wordt opgemerkt: ‘Bij verkrijging beneden 
de nominale waarde doet waardering op kostprijs of lagere marktwaarde geen recht aan de 
omstandigheid dat de marktwaarde geleidelijk stijgt tot het bedrag van de aflossing, zijnde de 
nominale waarde. Uitgaande van toerekening van rentebaten aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben, lijkt toegestaan het verschil tussen aankoopprijs en nominale waarde geleidelijk in de 
(resterende) looptijd aan de winst toe te voegen, doch vermoedelijk is dit niet verplicht. Waar-
schijnlijk is toegestaan de winst pas bij de aflossing te nemen, omdat ook winstneming op vrijwel 
zekere baten in het algemeen mag worden uitgesteld tot het moment van realisatie.’

84 Zie o.a. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikelsgewijs 
commentaar Winstartikelen Wet IB 2001 (door art. 8 van toepassing verklaard voor Wet Vpb 
1969), art. 3.25, aant. 16.14, Kluwer, Deventer, juli 2008, J.F.M. Giele, ‘Goed koopmansgebruik’, 
WFR 1956/369, J.A.G. van der Geld, ‘Fiscale aspecten van valutawaardeveranderingen in de winst-
sfeer’, TFO 1994/193 en A.J. van Soest, Belastingen, Kluwer, Deventer 2007, p. 96.

85 Zie P.G. Kroon, S.F.M. Niekel en J.W. Tangelder, Wisselkoersveranderingen en fiscus, Fed fiscale bro-
chures, FED, Deventer 2000, p. 75-76.

86 Hof Den Haag 11 december 2001, V-N 2002/33.21.
87 Aldus ook de redactie van Vakstudie Nieuws in de aantekening onder V-N 2002/33.21.
88 In dezelfde zin P.G. Kroon, S.F.M. Niekel en J.W. Tangelder, Wisselkoersveranderingen en fiscus, Fed 

fiscale brochures, FED, Deventer 2000, p. 75.
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tum zal worden aangehouden. In paragraaf 4.5 is gebleken dat wel een verlies genomen 
kan worden indien de vordering in buitenlandse valuta luidt en de koers daalt.
Er bestaat echter een relatie tussen de hoogte van de rente op een vordering in een 
vreemde valuta en het verwachte valutaresultaat op de hoofdsom van die lening in 
vreemde valuta. Op het moment dat een belastingplichtige een lening aangaat in een (ten 
opzichte van de euro) zwakke vreemde valuta, weet zij dat zij een hogere rente ontvangt 
tegenover een verwachte waardedaling van de vordering (in euro’s gemeten).89 Indien de 
buitenlandse valuta verder verzwakt zal dit veelal samengaan met een verhoging van de 
marktrente. Indien op een lening in vreemde valuta een variabele marktrente is overeen-
gekomen, zal de waardedaling van de vordering als gevolg van de daling van de valuta-
koers dan ook gedeeltelijk worden gecompenseerd door een hogere rente-opbrengst. 
Afwaardering van een dergelijke vordering op basis van de actuele valutakoers leidt er 
naar mijn mening toe dat een verlies wordt gepresenteerd dat in werkelijkheid niet of niet 
geheel wordt geleden. De bedrijfswaarde van de vordering is immers niet of minder 
gedaald. Afwaardering is mijns inziens wel in overeenstemming met goed koopmansge-
bruik indien een vaste rente is overeengekomen op de lening. In die situatie wordt het 
valutaverlies voor de schuldeiser namelijk niet gecompenseerd door een hogere rente.

4.7 WAARDERING IN GEVAL VAN SAMENHANGENDE PASSIEFPOST

Een lagere waardering van een vordering als gevolg van koers- en/of rentefluctuaties is 
niet mogelijk voor zover dat risico is afgedekt, bijvoorbeeld door middel van een rente- of 
valutaswap. De Hoge Raad overwoog in HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 c*:

‘-4.4. (…) Indien, zoals in het onderhavige geval, een vordering in een vreemde 
valuta tegenover een schuld in dezelfde valuta staat, treedt bij wijziging van de 
koers van die valuta per saldo geen vermogensmutatie op en zal mitsdien een 
wijziging van de waardering met betrekking tot de valutakoers van de schuld 
en de vordering niet los van elkaar mogen plaatsvinden. Dit is niet anders 
indien de looptijd van de schuld en de vordering niet gelijk zijn aan elkaar. Wel-
iswaar zal ten gevolge van het niet gelijk lopen van de looptijden van de vorde-
ring en de schuld uiteindelijk een niet-gedekte valutapositie ontstaan, dit recht-
vaardigt niet reeds in de jaren waarin wel een zodanige positie bestaat een ver-
lies of een winst te nemen die gecompenseerd wordt door een even grote winst, 
respectievelijk even groot verlies op de tegengestelde valutapositie. Het valuta-
risico ontstaat pas nadat na aflossing van de schuld of na inning van de vorde-
ring de valutapost niet langer gesloten is.’

In tegenstelling tot wat in de literatuur algemeen werd aangenomen, dient ook in het 
geval geen sprake is van een ‘full hedge’ op grond van goed koopmansgebruik een samen-
hangende waardering plaats te vinden.90 Samenhangende waardering dient plaats te vin-
den voor zover het risico is afgedekt. Een samenhangende waardering is naar mijn 

89 Zie o.a. A. Brealey en S.C. Meyers, Principles of Corporate Finance, 4th edition, p. 862 e.v., 1991 
McGraww-Hill. Zie over de samenhang tussen de valutakoers en de rente ook Q.W.J.C.H. Kok, ‘De 
invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de 
groepsrentebox’, WFR 2007/253 en Q.W.J.C.H. Kok, ‘Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstel-
ling’ WFR 2009/115, Encyclopedie de Vakstudie, aant. 2.2.2. bij art. 10d Wet Vpb 1969 en plaats-
vervangend P-G Van Soest in zijn conclusie voorafgaand aan HR 28 april 1999, BNB 1999/313* als-
mede de door hem aangehaalde auteurs in de bijlage bij zijn conclusie.

90 Zie ook J.A.G. van der Geld, ‘Fiscale aspecten van valutawaardeveranderingen in de winstsfeer’, 
TFO 1994/193, J.A.G. van der Geld, ‘Goed koopmansgebruik en risicobeheersinstrumenten’, TFO 
2003/151 en de in het WFR-themanummer 2008/6574 over ‘samenhangende waardering’ opgeno-
men artikelen van W. Bruins Slot, ‘Naar een gezamenlijke waardering voor het realiteitsbeginsel’, 
G.J.W.M. Derckx, ‘Het tweede hedge-arrest: er blijven nog voldoende opties over’, J.C.M. van Son-
deren, ‘Hedge accounting bij aandelen en aandelenopties’ en S.F.M. Niekel, ‘Een grensoverschrij-
dende blik op fiscale hedge accounting’.
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mening echter alleen verplicht ingeval sprake is van een specifieke hedge, derhalve inge-
val een vordering en schuld met elkaar samenhangen.91 Dat leid ik af uit de bewoordingen 
van de Hoge Raad, aangezien expliciet wordt gesproken over een schuldvordering in 
vreemde valuta die ‘zoals in het onderhavige geval’ staat tegenover een schuld in dezelfde 
valuta. Indien geen sprake is van een ‘full hedge’, zal mijns inziens bij de overgang van 
een ‘gesloten’ positie naar een ‘open’ positie waardering dienen plaats te vinden tegen de 
actuele koers.92 Anders wordt namelijk alsnog een verlies gepresenteerd dat feitelijk niet 
is geleden. Een voorbeeld ter verduidelijking.
Een vordering in dollars met een tegenwaarde van € 1.000 met een looptijd van vier jaar 
is gehegded door middel van een schuld in dollars met eveneens een tegenwaarde van 
€ 1.000 maar met een looptijd van vijf jaar. Bij aflossing na ommekomst van vier jaar heeft 
de vordering een waarde van € 500 en de schuld een waarde van € 500. De ‘gesloten posi-
tie’ wordt nu een ‘open’ positie. Indien de schuld wordt gewaardeerd op historische koers, 
derhalve € 1.000, wordt nu alsnog een verlies genomen terwijl feitelijk geen verlies gele-
den is. Uit de overweging van de Hoge Raad vloeit mijns inziens derhalve voort dat de 
schuld gewaardeerd dient te worden op de actuele koers, derhalve € 500.

4.8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1 Een vordering dient jaarlijks met inachtneming van goed koopmansgebruik te worden 
gewaardeerd. Deze waardering vindt op de balansdatum plaats naar het subjectieve en 
redelijke oordeel van de ondernemer bij het opstellen van de fiscale balans en reke-
ning houdend met de omstandigheden op de balansdatum ook al is de kennis daarom-
trent pas opgedaan na de balansdatum. Indien de vordering in waarde is gedaald, kan 
de waardedaling in beginsel ten laste van de fiscale winst worden gebracht. In geval 
van een duurzame waardedaling is afwaardering op grond van goed koopmansgebruik 
verplicht.

2 Uit de jurisprudentie blijkt dat indien een vennootschap om redenen die in de aandeel-
houderssfeer liggen risico’s op zich neemt, de consequenties daarvan zich eveneens 
afspelen in de aandeelhouderssfeer en derhalve de fiscale winstsfeer niet raken. Dit 
betekent dat een afwaardering op een lening niet ten laste van het fiscale resultaat 
gebracht kan worden indien ter zake van die lening financiële risico’s worden gelopen 
die hun oorsprong vinden in aandeelhoudersmotieven. De geldverstrekking blijft ove-
rigens fiscaal wel het karakter van een geldlening behouden.

3 Ingeval een vennootschap hoofdelijk verbonden is voor de schulden van een andere 
vennootschap of zich borg heeft gesteld voor de schulden van die andere vennoot-
schap, ontstaat een regresvordering ten tijde van het ontstaan van de hoofdelijkheid, 
zij het dat betaling door de regresnemer als opschortende voorwaarde geldt. Tevens 
ontstaat een (voorwaardelijke) schuld aan de schuldeiser. De vordering en schuld die-
nen conform de regels van goed koopmansgebruik jaarlijks te worden gewaardeerd. 
Gezien de samenhang tussen de vordering en schuld is mijns inziens een gezamenlijke 
waardering verplicht.

91 Evenzo R.J. de Vries in zijn noot onder HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 c* en E.M.A. van der Lin-
den en J.M.A. Schmitz, ‘Terug naar het afzonderlijke winststelsel: een reactie op het artikel van 
H.P.W. Snijders’, WFR 2005/860. Anders: H.P.W. Snijders, ‘Salderen, Salderen en nog eens Salde-
ren’, WFR 2004/1735, die van mening is dat ook bij een ‘global hedge’ samenhangend moet wor-
den gewaardeerd en zelfs een systeem voor saldowinstbenadering ontwikkelt. Verhagen in haar 
noot onder HR 23 januari 2004, FED 2004/482 merkt op dat het voorlopig in het midden zal blijven 
of het gaat om specifieke hedge of dat zonder meer ‘netting’ moet plaatsvinden. Zie ook W. Bruins 
Slot, ‘De invloed van afgeleide financiële instrumenten op de fiscale jaarwinst’, WFR 1995/179 
over goed koopmansgebruik en ‘global hedges’.

92 Zie ook D. Brüll, J.W. Zwemmer en R.P.C. Cornelisse, Goed koopmansgebruik, Fed fiscale brochures, 
Kluwer, Deventer 2008, p. 26-27 en H.P.W. Snijders, ‘Salderen, Salderen en nog eens Salderen’, 
WFR 2004/1735.
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4 Indien de hoofdelijke verbondenheid, borgstelling of garantie voortvloeit uit de aan-
deelhoudersrelatie bevinden de gevolgen daarvan zich fiscaal niet in de winst-, maar 
in de kapitaalsfeer. Dat betekent dat indien een vennootschap in die situatie wordt aan-
gesproken uit hoofde van haar hoofdelijke verbondenheid de kosten niet aftrekbaar 
zijn.

5 Zowel in de situatie van een ‘onzakelijke lening’, als een borgstelling uit hoofde van 
aandeelhoudersmotieven, kan het verlies niet ten laste van het fiscale resultaat wor-
den gebracht. Indien een bank niet bereid is rechtstreeks aan een dochtermaatschappij 
te lenen, maakt het mijns inziens voor de fiscale gevolgen dan ook niet of nauwelijks 
verschil of de lening aan de dochtermaatschappij wordt verstrekt met een garantie van 
de moedermaatschappij of dat de lening aan de moedermaatschappij wordt verstrekt 
die de gelden vervolgens doorleent aan de dochtermaatschappij.

6 Uit HR 10 juni 1970, BNB 1970/177* kan naar mijn mening geconcludeerd worden dat 
voor alle vorderingen met een vaste looptijd en vaste rente geldt dat een wijziging van 
de marktrente geen invloed heeft op de waardering. Dit is slechts anders als er een 
behoorlijke kans is dat de vordering niet tot aflossingsdatum zal worden aangehouden, 
hetgeen mijns inziens bijvoorbeeld het geval is bij leningen met een onbepaalde loop-
tijd.

7 Voor vorderingen op groepsmaatschappijen zal mijns inziens in de meeste situaties 
geconcludeerd moeten worden dat die zullen worden aangehouden tot aflossingsda-
tum, zodat een wijziging van de marktrente geen invloed kan hebben op de waarde-
ring daarvan.

8 Indien een vordering boven pari wordt aangekocht, dient het agio op grond van 
HR 13 november 1991, BNB 1992/109* gedurende de resterende looptijd te worden 
afgeschreven. De afschrijving zal naar mijn mening niet lineair kunnen plaatsvinden, 
maar bepaald moeten worden met inachtneming van een rekenrente. Latere rente-ont-
wikkelingen zijn in beginsel niet van invloed op de afschrijving van het agio. Dit is 
anders indien aannemelijk is dat de vordering niet tot aflossingsdatum zal worden aan-
gehouden, in welk geval de actuele waarde de ondergrens voor de waardering vormt.

9 Vorderingen in vreemde valuta worden in beginsel gewaardeerd tegen de historische 
koers of de lagere koers op balansdatum. In afwijking van de algemeen gangbare opvat-
ting ben ik van mening dat die regel ook geldt voor direct opeisbare vorderingen.

10 Er bestaat een relatie tussen de hoogte van de rente op een vordering in een vreemde 
valuta en het verwachte valutaresultaat op de hoofdsom van die lening in vreemde 
valuta. Indien de buitenlandse valuta verzwakt, zal dit veelal samengaan met een ver-
hoging van de marktrente. Indien op een lening in vreemde valuta een variabele 
marktrente is overeengekomen, zal de waardedaling van de vordering dan gedeeltelijk 
worden gecompenseerd door een hogere rente-opbrengst. Afwaardering van een der-
gelijke vordering op basis van de actuele valutakoers is dan mijns inziens in zoverre 
niet toegestaan, omdat dan een verlies wordt gepresenteerd dat in werkelijkheid niet 
wordt geleden.

11 Een lagere waardering van een vordering als gevolg van koers- en/of rentefluctuaties is 
niet mogelijk voor zover dat risico is afgedekt, bijvoorbeeld door middel van een rente- 
of valutaswap. Uit HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 c* volgt dat ook in het geval geen 
sprake is van een ‘full hedge’ op grond van goed koopmansgebruik een samenhan-
gende waardering plaats dient te vinden voor zover het risico is afgedekt. Een samen-
hangende waardering is naar mijn mening echter alleen verplicht ingeval sprake is van 
een specifieke hedge, derhalve ingeval een vordering en schuld met elkaar samenhan-
gen. Indien geen sprake is van een full hedge, zal mijns inziens bij de overgang van een 
‘gesloten’ positie naar een ‘open’ positie waardering dienen plaats te vinden tegen de 
actuele koers. Anders wordt namelijk alsnog een verlies gepresenteerd dat feitelijk niet 
is geleden.

FWR_Bobeldijk.book  Page 52  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Waardering van schulden 53

5 Waardering van schulden

5.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is onderzocht onder welke omstandigheden een vordering ten 
laste van het fiscale resultaat kan worden afgewaardeerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de waardering van de tegenhanger van de vordering, namelijk de schuld. Allereerst zal 
in paragraaf 5.2 kort worden ingegaan op enkele algemene aspecten van de waardering 
van schulden. Vervolgens zal in de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 achtereenvolgens worden 
onderzocht wat de invloed is van een wijziging van de markrente, een wijziging van de 
valutakoers en een wijziging van de solvabiliteitspositie van de debiteur op de waardering 
van de schuld. In paragraaf 5.6 zal uitgebreid worden ingegaan op de zogenoemde Fokker-
arresten aangezien die van groot belang zijn voor de invloed van de solvabiliteitspositie 
van de belastingplichtige op de waardering van zijn schulden. In paragraaf 5.7 wordt inge-
gaan op de waardering van een schuld die verjaard is. In paragraaf 5.8 wordt onderzocht 
hoe schuldig gebleven rente moet worden gewaardeerd, mede in het licht van de hierover 
gewezen jurisprudentie. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclu-
sies in paragraaf 5.9.

5.2 ALGEMENE ASPECTEN

Voor de waardering van schulden geldt in beginsel hetzelfde als voor vorderingen. Waar-
dering dient volgens goed koopmansgebruik te geschieden overeenkomstig de omstandig-
heden die aanwezig waren op de balansdatum en aan de hand van de kennis daaromtrent 
ten tijde van het opmaken van de fiscale balans en kan worden herzien tot de aanslag 
onherroepelijk vaststaat.1 Een voorwaardelijke schuld zal gepassiveerd moeten worden 
met inachtneming van de kans dat de schuld daadwerkelijk ontstaat.2 Schulden moeten 
in beginsel op hun nominale bedrag worden gewaardeerd. Langlopende renteloze of laag-
rentende schulden zullen voor hun contante waarde te boek moeten worden gesteld 
indien de contante waarde aanmerkelijk afwijkt van de nominale waarde. Een verschil 
van 10% kan in ieder geval als aanmerkelijk worden aangemerkt.3 De jaarlijkse toename 
van de contante waarde (oprenting) vormt een bedrijfslast, totdat in het aflossingsjaar de 
nominale waarde is bereikt.4 Wanneer de debiteur niet in staat is de schuld (geheel) te vol-
doen, brengt de voorzichtigheid mee dat de schuld in beginsel op nominale waarde blijft 

1 Zie o.a. HR 15 februari 1989, BNB 1989/144*.
2 Zie ook Encyclopedie De Vakstudie (vennootschapsbelasting), aant. 37.2, bij art. 3.25 bij Winstar-

tikelen Wet IB 2001 (door art. 8 van toepassing verklaard voor Wet Vpb 1969) en de aldaar aange-
haalde jurisprudentie en literatuur.

3 HR 29 oktober 1958, BNB 1958/342. In het arrest van HR 19 februari 1969, BNB 1969/142*, noemde 
de Hoge Raad een verschil van nog geen 5% gering. Zoals P. den Boer in zijn noot onder HR 
19 december 1979, BNB 1980/46* aangeeft lijkt de conclusie dan ook dat de ondernemer steeds 
bevoegd is de contante waarde aan te houden, maar dat hij hiertoe slechts verplicht is bij aanmer-
kelijke verschillen, waarbij dan nog niet geheel duidelijk is of dit alleen om het relatieve verschil 
gaat en of de grens dan bij 5% of 10% ligt, dan wel of ook een in absolute zin groot verschil hiertoe 
dwingt.

4 HR 19 december 1979, BNB 1980/46*.
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gewaardeerd, dus zonder rekening te houden met de insolvabiliteit van de schuldenaar.5 
De uitzonderingen worden verderop in dit hoofdstuk besproken.

5.3 INVLOED MARKTRENTEFLUCTUATIES

Op grond van HR 28 juni 2000, BNB 2000/275c* en HR 25 juli 2000, BNB 2001/2c* dienen 
langlopende verplichtingen in beginsel te worden gewaardeerd tegen de geldende markt-
rente voor langlopende leningen ten tijde van het aangaan van de verplichtingen.
HR 28 juni, BNB 2000/275c* handelde over de waardering van een lijfrenteverplichting. De 
Hoge Raad oordeelde in dit arrest:

‘Pensioenverplichtingen en lijfrenteverplichtingen – zowel ingegane als niet 
ingegane – dienen, evenals andere langlopende verplichtingen, op de winstbe-
palende balans te worden gewaardeerd tegen de geldende marktrente voor 
langlopende leningen ten tijde van het aangaan van de verplichtingen, met dien 
verstande dat bij een daling van de rentestand de verplichtingen dienovereen-
komstig hoger mogen worden gewaardeerd en bij een nadien optredende stij-
ging van de rentestand de verplichtingen dienovereenkomstig lager moeten 
worden gewaardeerd doch niet lager dan zij oorspronkelijk zijn gewaardeerd.’6

In HR 25 juli 2000, BNB 2001/2c* over de waardering van ruilverkavelingsschulden besliste 
de Hoge Raad als volgt:

‘De ruilverkavelingsschulden dienen te worden gewaardeerd tegen de geldende 
marktrente voor langlopende leningen bij het aangaan van de verplichtingen. 
Zij mogen bij een daling of stijging van de rentestand dienovereenkomstig 
hoger of lager worden gewaardeerd, doch niet lager dan zij oorspronkelijk zijn 
gewaardeerd’7

Op grond van de hiervoor genoemde arresten zou de gedachte kunnen opkomen dat ook 
schulden met een vaste looptijd en vaste rente in geval van een daling van de marktrente 
dienovereenkomstig hoger gewaardeerd mogen worden.8 De Hoge Raad heeft echter in 
HR 23 januari 2004, BNB 2004/163 c* beslist dat dat niet het geval is bij een voorgenomen 
voortzetting van de schuld.
In HR 23 januari 2004, BNB 2004/163 c* was de waardering van een stamrechtverplichting 
aan de orde. Bij belanghebbende is in het kader van de omzetting van een onderneming 
een stamrecht bedongen. De omvang van dat stamrecht is afhankelijk van het bedrag dat 
op de ingangsdatum bij een verzekeraar kan worden verkregen voor een koopsom, die 
gelijk is aan het in de belanghebbende ingebrachte bedrag opgerent tegen 7% per jaar. In 
geschil is de waardering van de verplichting op balansdatum. Belanghebbende had de ver-
plichting gewaardeerd met inachtneming van een rekenrente van 4% en heeft zich voor 
het hof subsidiair op het standpunt gesteld dat waardering dient plaats te vinden met 
inachtneming van een rekenrente van 5%, zijnde de marktrente voor langlopende lenin-
gen op balansdatum. Het hof oordeelde, onder verwijzing naar het arrest HR 28 juni 2000, 
BNB 2000/275c*, dat de stamrechtverplichting per balansdatum moest worden gewaar-
deerd naar de dan geldende marktrente, zijnde 5%.

5 HR 24 juli 1964 BNB 1964/224.
6 R.o. 3.6.
7 R.o. 3.5.
8 G.H. van der Kloet, ‘Waardering van een vastrentende schuld tegen lagere marktrente op balans-

datum’, WFR 2003/1507, is van mening dat uit de arresten zou kunnen worden afgeleid dat in 
geval van renteloze schulden een hogere waardering is toegestaan indien zich een stijging van de 
marktrente voordoet. Naar haar mening valt uit de arresten niet te concluderen dat dit ook geldt 
voor schulden met een vaste looptijd en vaste rente.
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A-G Van Kalmthout merkt in zijn conclusie op dat in HR 9 november 1994, BNB 1995/60* 
de niet geëxpireerde gerichte-lijfrenteverplichting in het kader van de jaarwinstbepaling 
op één lijn is gesteld met een gewone rentedragende schuld. De gelijkstelling dient naar 
zijn mening gepreciseerd te worden: de gerichte-lijfrenteverplichting moet men in dit ver-
band zien als een gewone schuld met een vaste looptijd en een vaste jaarlijkse rente. Ver-
volgens betoogt A-G Van Kalmthout dat kenmerkend is voor een schuld met een vaste 
looptijd en een vaste rente dat bij het ontstaan ervan het totaal van de rentekosten volko-
men bepaald is. Voor een renteloze schuld met een vaste looptijd geldt dat evengoed. Een 
renteloze schuld wordt bij de aanvang tegen een bepaalde rente contantgemaakt. Het 
totaal van de rentekosten – in economische zin – is te stellen op het verschil tussen de 
nominale waarde en de contante waarde bij aanvang. Een mutatie van de marktrente tij-
dens de looptijd van de schuld heeft op de totale rentekosten geen invloed. Een dergelijke 
mutatie brengt wèl wijziging in het verloop van de werkelijke waarde van de schuld. Met 
een voorbeeld demonstreert A-G Van Kalmthout vervolgens dat bij een teboekstelling van 
de schuld voor haar werkelijke waarde de kosten van het geleende geld een onregelmatig 
patroon volgen. Maar is een verlies op een schuld, verband houdend met een daling van 
de marktrente, inderdaad een realiteit, als die schuld een vaste rente draagt en een vaste 
looptijd heeft, zo vraagt hij zich vervolgens af? Hij vervolgt:

‘-17. Er zijn tal van situaties waarin goed koopmansgebruik toestaat dat een 
ondernemer een activum afwaardeert of een passivum opwaardeert, om aldus 
rekening te houden met een verlies dat weliswaar nog niet is gerealiseerd maar 
dat zich al wel heeft aangediend. (…) Gevallen als zojuist genoemd hebben 
gemeen dat de ondernemer op de balansdatum wordt geconfronteerd met een 
waardevermindering die in de toekomst de realisatie van een verlies zal opleve-
ren wanneer de omstandigheden zich niet ten goede keren.
In een geval waarin een schuld met vaste looptijd en vaste rente wordt opge-
waardeerd, louter omdat de marktrente daalt onder de overeengekomen rente, 
is van dit laatste echter geen sprake. De kostenpost veroorzaakt door de opwaar-
dering wordt in de resterende looptijd van de schuld geheel geneutraliseerd 
doordat – juist tengevolge van de opwaardering – de financieringskosten in die 
periode lager uitvallen dan aanvankelijk verwacht.’

De advocaat-generaal komt vervolgens tot zijn conclusie:

‘-20. Het voorgaande overziende kom ik tot de slotsom dat een daling van de 
marktrente geen invloed behoort te hebben op de waardering van schulden van 
het type waarover ik het hier heb gehad, zoals gezegd: schulden met een vaste 
looptijd en een vaste rente. Ook het voorzichtigheidsbeginsel biedt voor een 
opwaardering van dergelijke schulden wegens een lagere marktrente bij nader 
inzien geen rechtvaardiging. Derhalve pleit ik voor een omgaan van de Hoge 
Raad op dit punt.
Voor de goede orde merk ik hierbij uitdrukkelijk op dat mijn pleidooi zich niet 
mede uitstrekt tot schulden zoals pensioen- en lijfrenteverplichtingen waarvan 
de duur en het totale beloop bij de aanvang wezenlijk onzeker zijn.’

Hoewel het middel naar de mening van de advocaat-generaal dus gegrond is, kan het zijns 
inziens toch niet tot cassatie leiden. Op grond van de verwachtingen welke zijn gewekt 
door eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, moet het belanghebbende bij wijze van over-
gangsmaatregel worden toegestaan de gerichte-lijfrenteverplichting in de balans op te 
nemen voor de waarde berekend met inachtneming van de rentevoet voor langlopende 
leningen op dat moment.

De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal om ‘om te gaan’ niet op. De Hoge 
Raad overweegt:
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‘- 3.3.1. Het Hof is – kennelijk en niet onbegrijpelijk – ervan uitgegaan dat in dit 
geval geen sprake is van een aangegane rentedragende schuld, doch dat de 
rente slechts een functie heeft voor het bepalen van de uiteindelijke omvang 
van de – langlopende – verplichting. In een zodanig geval geldt dat de verplich-
ting, in overeenstemming met hetgeen is overwogen in de arresten HR 28 juni 
2000, nr. 34 169, BNB 2000/275 en HR 25 juli 2000, nr. 34 742, BNB 2001/2, op 
de winstbepalende balans mag worden gewaardeerd tegen de geldende markt-
rente voor langlopende leningen ten tijde van het aangaan van de verplichting, 
met dien verstande dat bij een daling van de rentestand, zoals hier het geval is, 
de verplichting dienovereenkomstig hoger mag worden gewaardeerd en bij een 
nadien optredende stijging van de rentestand de verplichting dienovereenkom-
stig lager moet worden gewaardeerd, doch niet lager dan naar de rente waarte-
gen de verplichting oorspronkelijk is gewaardeerd. Het middel faalt.
- 3.4. De hiervoor in 3.3 vermelde arresten behoeven nadere precisering in 
zoverre dat, indien een schuldenaar een rentedragende schuld aangaat tegen 
een tussen partijen overeengekomen rente, de jaarlijkse rentelast – bij een voor-
genomen voortzetting van de schuld – zal moeten worden toegerekend aan de 
jaren waarop deze betrekking heeft. Goed koopmansgebruik staat bij een der-
gelijke verplichting niet toe bij daling van de marktrente de op toekomstige 
jaren betrekking hebbende rentelast, voor zover uitgaande boven de markt-
rente, door een verhoging van de waardering van de schuld in een eerder jaar 
in aanmerking te nemen. Een dergelijke waardering zou immers tot gevolg heb-
ben dat bij de jaarwinstberekening lasten in aanmerking worden genomen die 
betrekking hebben op toekomstige jaren.’

Het betoog van de advocaat-generaal dat een waardering op balansdatum tegen de gel-
dende markrente in strijd zou zijn met het realiteitsbeginsel, wordt door de Hoge Raad 
niet gevolgd. De realiteit is dat er geen sprake is van een gewone geldlening, maar van een 
gerichte lijfrente, waarbij de overeengekomen rente slechts een rekenrente is.9 Dan dient 
de waardering van de verplichting gewoon conform HR 28 juni 2000, BNB 2000/275c* en 
HR 25 juli 2000, BNB 2001/2 plaats te vinden.
Essers merkt in zijn noot in BNB onder HR 23 januari 2004, BNB 2004/163c* op dat niet dui-
delijk is waar de Hoge Raad het verschil in behandeling tussen een rentedragende en ren-
teloze schuld op baseert, met name niet als men een schuld met een vaste looptijd en een 
vaste rente vergelijkt met een renteloze schuld met een vaste looptijd. Onder verwijzing 
naar de conclusie van A-G Van Kalmthout betoogt Essers dat in beide gevallen bij het ont-
staan van de schuld het totaal van de rentekosten volkomen is bepaald. Doordat de Hoge 
Raad vervolgens slechts spreekt over een ‘nadere precisering’ van de eerdere arresten en 
de gedachtegang van de advocaat-generaal uitsluitend toepast op rentedragende schulden 
tegen een tussen partijen overeengekomen rente, waarbij sprake is van een voorgenomen 
voortzetting van de schuld, negeert de Hoge Raad zonder enige motivering naar zijn 
mening daarmee de opmerking van de advocaat-generaal in zijn conclusie dat er op dit 
punt geen verschil bestaat tussen een renteloze schuld en een schuld met een vaste loop-
tijd en een vaste rente.
Naar mijn mening maakt de Hoge Raad echter geen verschil in behandeling tussen rente-
dragende en renteloze leningen.10 In geval van een renteloze lening (‘deep discount loan’) 
zal normaliter de contante waarde van het nominale bedrag door de schuldeiser ter 
beschikking worden gesteld aan de schuldenaar. Het verschil tussen de nominale en con-
tante waarde is dan de tussen partijen overeengekomen rente, zodat ook dan mijns 
inziens sprake is van een ‘rentedragende schuld (...) tegen een tussen partijen overeenge-
komen rente’, zowel civielrechtelijk11 als fiscaalrechtelijk.12 De Hoge Raad maakt mijns 

9 Evenzo P. van der Wal in zijn noot onder dit arrest in FED 2004/75.
10 Evenzo A-G Van Kalmthout die in punt 9 van zijn conclusie bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/163 

c* opmerkt: ‘BNB 2001/2 laat tevens zien dat, waar het gaat om de contantmaking van een langlo-
pende schuld, geen principieel verschil bestaat tussen een volledig renteloze schuld en een laag-
rentende schuld.’
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inziens een onderscheid tussen leningen enerzijds en pensioen- en lijfrenteverplichtingen 
anderzijds, overeenkomstig het voorstel van de advocaat-generaal in punt 20 van zijn con-
clusie.13 In het eerste geval staan de duur en omvang van de verplichting vast. In de 
tweede situatie is de duur en omvang van de verplichting onzeker als gevolg van de afhan-
kelijkheid van het leven van de verzekerde(n). Het verschil is alleen dat de Hoge Raad de 
onderhavige stamrechtverplichting, anders dan de advocaat-generaal, schaart onder de 
categorie ‘pensioen- en lijfrenteverplichtingen’ en niet onder de categorie ‘leningen’.

5.4 INVLOED VALUTAKOERSFLUCTUATIES

Schulden in vreemde valuta dienen in beginsel te worden gewaardeerd tegen de histori-
sche koers.14 In geval van een hogere koers brengt het voorzichtigheidsbeginsel van goed 
koopmansgebruik met zich dat tegen die hogere koers gewaardeerd kan worden.15 Met 
betrekking tot de waardering van direct opeisbare schulden bestaat, evenals met betrek-

11 Zie o.a. Asser-Kleijn, 4e/5e druk, 1988, p. 69, die betoogt ‘(...) 98. Verbruikleen kan een overeen-
komst zijn (...) onder bezwarende titel (...) Nu spreekt men in het gewone leven alleen van interes-
sen, indien het geldbedragen betreft (...), maar [er] is (...) geen reden een andere vergoeding onge-
oorloofd te achten. Zo kan ik 10 mud tarwe in verbruikleen ontvangen met de verplichting er 11 
terug te geven (...)’ en op p. 89 ‘122. Het is bij verbruikleen geoorloofd interessen of andere ver-
goeding te bedingen (...) Men pleegt van interessen eigenlijk alleen te spreken, indien de hoofd-
som een geldbedrag is en verstaat er dan onder een vergoeding in geld, geëvenredigd aan de 
grootte van de hoofdsom en de duur van het verleende krediet. Maar wat de wet er onder verstaat 
is niet geheel duidelijk. (...)’. Ik verwijs ook naar het betoog van Van Soest in zijn conclusie bij HR 
3 mei 1995 (Nr. 28.582), BNB 1995/224c*:
‘5.3. Inderdaad vormt de uitgifte van een “rentespaarbrief” voor een bedrag van x met het beding 
dat daarop bij aflossing x + y betaald zal worden, een geldlening van x met een beding van een 
eenmalige, bij aflossing te betalen rente van y.
5.4. De omschrijving van wat er gebeurt bij de uitgifte van een “zerobond” kan bezwaarlijk anders 
luiden: het bedrag van x dat daarop bij uitgifte wordt betaald, met het beding dat bij aflossing x 
+ y wordt betaald, vormt een geldlening van x met het beding van een eenmalige, bij aflossing te 
betalen rente van y.
5.5. Zowel in het ene als in het andere geval is voldaan aan het civielrechtelijke kenmerk, dat de 
rente evenredig is aan het uitgeleende bedrag en aan de duur van de lening.
5.6. Het enige verschil dat er tussen beide vormen kan bestaan, te weten of x dan wel x + y in een 
rond bedrag is uitgedrukt, is noch civielrechtelijk, noch economisch een verschil dat fiscaalrech-
telijk tot een verschil in behandeling behoort te leiden. Ook maakt het geen verschil, of men de 
tweede term als een som (x + y) dan wel de eerste term als een verschil (z – w) uitdrukt, noch of 
men de eerste term in een percentage van de tweede uitdrukt dan wel omgekeerd.’

12 Zie o.a. HR 31 mei 1932, B 5225, waarin de HR overwoog: ‘(...) dat bij (...) de aanwezigheid van een 
vordering tot een bepaalde afgeronde som, te voldoen in termijnen, (...) als opbrengst van roerend 
kapitaal (...) kan beschouwd worden de rente, welke mogelijkerwijs naar de bedoeling van par-
tijen in de bedongen aflossingen begrepen is (...)’, HR 16 november 1932, B 5320, waarin de HR 
overwoog: ‘(...) dat bij (...) de aanwezigheid van een vordering tot een bepaalde afgeronde som, te 
voldoen in termijnen, (...) als opbrengst van roerend kapitaal (...) kan beschouwd worden de rente, 
welke op die vordering moet worden betaald of welke mogelijkerwijs naar de bedoeling van par-
tijen in de bedongen aflossingen begrepen is (...)’ , HR 19 juni 1935, B 5883, waarin de HR over-
woog: ‘(...) dat de (...) raad van beroep terecht aan de uitgedrukte of stilzwijgende bedoeling van 
partijen invloed heeft toegekend bij de beantwoording der vraag, of met de hoofdsom der schuld 
ook rente daarover zou worden betaald, immers het niet bedingen van rente geenszins als maat-
schappelijk niet normaal kan worden beschouwd en tal van omstandigheden oorzaak kunnen 
zijn, dat òf geen rente wordt bedongen, òf naderhand afstand van een gemaakt rentebeding wordt 
gedaan; (...) dat in de hoofdsom, welke (...) opzettelijk is vastgesteld op hooger bedrag dan bij con-
tante betaling zou hebben plaats gehad, naar de bedoeling van partijen rente wegens de vertra-
ging in de betaling ligt opgesloten (...)’ en HR 3 mei 1995, FED 1995/595, en HR 3 mei 1995, FED 
1995/596, waarin de Hoge Raad overweegt dat onder: ‘rente [moet] worden verstaan hetgeen tus-
sen de geldgever en de geldnemer is overeengekomen als vergoeding voor het gedurende de loop-
tijd van de geldlening ter beschikking stellen van de hoofdsom. Dat een dergelijke vergoeding is 
bedongen, moet worden aangenomen indien de hoogte van de uit te lenen som dan wel van de 
(terug) te betalen som(men) wordt vastgesteld met inachtneming van het feit dat tussen het ont-
staan van de schuld en de voldoening daarvan tijd zal verstrijken.’.
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king tot de waardering van direct opeisbare vorderingen, in de literatuur geen eenstem-
migheid. Enerzijds wordt verdedigd dat hetzelfde waarderingssysteem geldt als voor lang-
lopende schulden16, anderzijds wordt betoogd dat dergelijke schulden verplicht tegen de 
actuele koers gewaardeerd moeten worden.17 Gezien de grote koersfluctuaties die zich 
kunnen voordoen, acht ik het in strijd met goed koopmansgebruik, meer specifiek het 
voorzichtigheidsbeginsel, om winst te nemen door een direct opeisbare schuld te waarde-
ren tegen een lagere dan de historische koers.18

5.5 SAMENHANG RENTE- EN VALUTAFLUCTUATIES

Zoals in hoofdstuk 4, paragraaf 4.6 betoogd, bestaat er een nauwe samenhang tussen de 
koers- en renteontwikkelingen. Een koersstijging van een buitenlandse valuta zal veelal 
samenhangen met een daling van de marktrente. Indien op een schuld luidende in bui-
tenlandse valuta een variabele rente is overeengekomen is verliesneming op de schuld als 
gevolg van een valutakoersstijging mijns inziens in strijd met goed koopmansgebruik 
voor zover dat wordt gecompenseerd door een rentedaling. Indien een vaste rente is over-
eengekomen wordt het verlies op de schuld niet gecompenseerd door een rentedaling en 
is waardering van de schuld op een hoger bedrag mijns inziens in overeenstemming met 
goed koopmansgebruik.

5.6 INVLOED SOLVABILITEIT DEBITEUR

5.6.1 Algemeen

Een belastingplichtige houdt bij de waardering van haar schulden geen rekening met haar 
eigen insolvabiliteit. Dit uitgangspunt is in de wet en jurisprudentie verankerd.19

13 De formulering van de advocaat-generaal kan op het eerste gezicht tot verwarring leiden. Hij 
betoogt: ‘Het voorgaande overziende kom ik tot de slotsom dat een daling van de marktrente geen 
invloed behoort te hebben op de waardering van schulden van het type waarover ik het hier heb 
gehad, zoals gezegd: schulden met een vaste looptijd en een vaste rente [cursivering ACPB]. Ook het voor-
zichtigheidsbeginsel biedt voor een opwaardering van dergelijke schulden wegens een lagere 
marktrente bij nader inzien geen rechtvaardiging. Derhalve pleit ik voor een omgaan van de Hoge 
Raad op dit punt. Voor de goede orde merk ik hierbij uitdrukkelijk op dat mijn pleidooi zich niet 
mede uitstrekt tot schulden zoals pensioen- en lijfrenteverplichtingen waarvan de duur en het 
totale beloop bij de aanvang wezenlijk onzeker zijn.’ Ook in punt 15, punt 16 (slot) en punt 17 
spreekt hij over ‘een schuld met een vaste looptijd en vaste rente.’ Aangezien de kern van zijn 
argumentatie evenzeer op gaat voor een renteloze lening, zoals hij zelf ook aangeeft in noot 5 (bij 
punt 15), dient mijns inziens geconcludeerd te worden dat de advocaat-generaal met zijn formu-
lering geen onderscheid heeft willen maken tussen rentedragende en renteloze leningen, maar, 
gezien ook zijn uitdrukkelijke opmerking vervolgens, tussen leningen enerzijds en pensioen- en 
lijfrenteverplichtingen anderzijds. Naar mijn mening heeft de Hoge Raad dat ook zo opgevat en 
vervolgens – terecht – de formulering zo aangepast dat ook renteloze leningen eronder vallen.

14 Zie o.a. HR 22 juni 1937, B 6437 en Hof Den Haag 29 oktober 1974, BNB 1975/201.
15 Evenzo P.G. Kroon, S.F.M. Niekel en J.W. Tangelder, Wisselkoersveranderingen en fiscus, FED, Deventer 

2000, p. 75. Hof Den Haag 29 oktober 1974, BNB 1975/201 besliste dat op een schuld in vreemde 
valuta geen winst genomen behoeft te worden, tenzij ervan uit moet worden gegaan dat de koers-
verhoudingen duurzaam ten voordele van de belastingbetaler zijn gewijzigd. Kroon, Niekel en 
Tangelder wijzen er mijns inziens terecht op dat deze uitspraak dateert uit een tijd dat gedacht 
werd aan vaste wisselkoersen en deze uitspraak nimmer is bevestigd in een arrest.

16 P.G. Kroon, S.F.M. Niekel en J.W. Tangelder, Wisselkoersveranderingen en fiscus, FED, Deventer 2000, 
p. 75.

17 Zie o.a. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikelsgewijs 
commentaar Winstartikelen Wet IB 2001 (door art. 8 van toepassing verklaard voor Wet Vpb 
1969), art. 3.25, aant. 16.14, Kluwer, Deventer, juli 2008 en S.L.J. Graafsma en J. Klaassen, Vreemde 
valuta's in de financiële verslaggeving, Delwel, Den Haag 1994, p. 97-98.

18 Evenzo: P-G Van Soest in zijn conclusie bij HR 25 maart 1998, BNB 1998/180.
19 Evenzo J.W. Valkenburg in zijn noot onder het arrest HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/

381.
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De kwijtscheldingsfaciliteit van art. 3.13, onderdeel a Wet IB 2001 bepaalt dat niet tot de 
winst behoort ‘voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking 
vastbare rechten door schuldeisers (…)’. Indien de belastingplichtige rekening zou moe-
ten houden met zijn eigen insolvabiliteit, heeft de belastingplichtige zijn schulden, waar-
van de corresponderende vorderingen niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, reeds op 
nihil gewaardeerd. Art. 3.13 is dan een dode letter.20

Ook art. 20a Wet Vpb 1969 heeft als uitgangspunt dat bij de waardering van schulden 
geen rekening wordt gehouden met eigen insolvabiliteit. Indien dat wel het geval zou zijn, 
worden de schulden afgewaardeerd, welke winst kan worden afgezet tegen aanwezige 
verliezen. Indien na de wijziging van het belang in de belastingplichtige als gevolg van 
toenemende solvabiliteit de schulden weer volwaardig worden, zouden deze opgewaar-
deerd kunnen worden hetgeen leidt tot een dienovereenkomstig fiscaal verlies. Ook 
art. 20a Wet Vpb 1969 zou dan een dode letter zijn.
Ook art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 veronderstelt een waardering van schulden op nominale 
waarde. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 schrijft daarom een waardering van de schulden op 
bedrijfswaarde voor ingeval een vennootschap in het zicht van liquidatie wordt ontvoegd.
Uit de jurisprudentie blijkt eveneens het uitgangspunt dat een belastingplichtige geen 
rekening houdt met haar eigen insolvabiliteit. Hierna wordt op de jurisprudentie nader 
ingegaan.

5.6.2 Hof Amsterdam 12 maart 1962, BNB 1962/233

In Hof Amsterdam 12 maart 1962, BNB 1962/233 ging het om de waardering van de schul-
den van een maatschap van natuurlijke personen. De inspecteur stelde zich op het stand-
punt dat tegenover het negatieve resultaat uit bedrijfsuitoefening een voordeel stond 
omdat belanghebbende en zijn medefirmant niet in staat waren aan hun verplichtingen 
te voldoen en derhalve die verplichtingen niet of slechts voor een verminderd bedrag in 
aanmerking behoorden te nemen. Het hof overwoog:

‘dat bij de berekening van het bedrijfsresultaat over enig jaar geen rekening 
behoeft te worden gehouden met de op grond van de vermogenstoestand van 
de ondernemer op het einde van het jaar bestaande mogelijkheid of waarschijn-
lijkheid dat de ondernemer aan de op hem rustende verplichting tot voldoening 
van zijn schulden voorshands niet zal kunnen voldoen; dat immers goed koop-
mansgebruik niet vordert, dat een bel.pl. zijn schulden voor een ander bedrag 
dan dat, waarvoor zijn crediteuren hem kunnen aanspreken, op de ten dienste 
van de winstbepaling opgemaakte balans vermeldt, doch integendeel waarde-
ring op laatstgemeld bedrag de voorkeur verdient, waar zulks een juister 
inzicht in de financiele toestand van de bel.pl. geeft dan een waardering naar 
geschatte bedragen;
dat zulks niet anders wordt, indien de bel.pl., zoals in casu, kort daarna in staat 
van faillissement is verklaard, te minder indien in dat faillissement geen 
accoord is aangeboden, noch de aanbieding daarvan is te voorzien, doch inte-
gendeel – naar de curatrice onbestreden heeft gesteld – gehele of gedeeltelijke 
voldoening der schulden te enigertijd niet uitgesloten moet worden geacht;’

In vergelijkbare zaken hebben zowel Hof Amsterdam als andere hoven hetzelfde geoor-
deeld.21

20 Zie ook A-G Wattel, punt 6.26 in zijn conclusie bij HR 14 juni 2000 (Fokker I) in BNB 2000/269 c*, 
J.W. Valkenburg in zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/381, J.N. Bouwman, 
Thema's rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen 
2001, p. 315 en Hoogendoorn in zijn noot onder HR 27 november 1996, BNB 1997/78*.

21 In dezelfde zin: Hof Amsterdam 11 april 1960, te vinden in HR 5 oktober 1960, BNB 1961/55, Hof 
Arnhem 30 december 1963, BNB 1964/118, Hof Arnhem, 26 februari 1964, te vinden in HR 24 juni 
1964, BNB 1964/224 en Hof Leeuwarden 15 november 1996, V-N 1997, p. 847.
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5.6.3 HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392

In HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 was in geschil of de onbetaald gebleven schulden 
van een gefailleerde fiscale-eenheidsmaatschappij tot de winst van de fiscale eenheid 
behoren. Hof en Hoge Raad oordeelden dat sprake was van belaste winst voor de fiscale 
eenheid. De Hoge Raad overwoog:

‘3.1 (...) In het onderhavige jaar is het faillissement van A BV geëindigd door het 
verbindend worden van de enige uitdelingslijst. In totaal is een bedrag aan 
schulden van ƒ 623 815 onbetaald gebleven. De kans dat de vereffening zal wor-
den heropend en alsnog een deel van voornoemde schulden zal worden betaald 
is te verwaarlozen.
(...)
‘3.2.1. Het Hof heeft geoordeeld dat op grond van de tekst van artikel 8, lid 1, 
van de Wet Vpb. 1969, de tekst van de artikelen 7 en 8, aanhef en letter c, van 
de Wet IB 1964, de ontstaansgeschiedenis van laatstgenoemde bepaling en de 
systematiek van genoemde wetten, en in aanmerking genomen de vastgestelde 
feiten, het bedrag van de onbetaald gebleven schulden van A BV ad f 623 815 tot 
de winst van belanghebbende over het onderhavige jaar moet worden gere-
kend, tenzij artikel 8, aanhef en letter c, van de Wet IB 1964 van toepassing is, 
zodat de eerste in geschil zijnde vraag bevestigend moet worden beantwoord.
3.2.2. Het eerste onderdeel van het middel keert zich tegen dit oordeel met het 
betoog dat een vrijval van onbetaald gebleven schulden niet tot de winst 
behoort. Het faalt echter aangezien de vrijval van onbetaald gebleven schulden 
voor de toepassing van artikel 7 van de Wet IB 1964 behoort tot het bedrag van 
de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, wor-
den verkregen uit onderneming.
3.3.1. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat artikel 8, aanhef en letter c, van de 
Wet IB 1964 niet van toepassing is, reeds omdat in het onderhavige geval geen 
sprake is van ‘prijsgeven door schuldeisers’ in de zin van die bepaling.
3.3.2. Het tweede onderdeel van het middel keert zich tegen dit oordeel met het 
betoog dat wel degelijk sprake is van het prijsgeven van niet voor verwezenlij-
king vatbare rechten, aangezien de schuldeisers door het verbindend worden 
van de enige uitdelingslijst als het ware gedwongen werden hun rechten op te 
geven, en dat van hen geen actieve daad van kwijtschelding werd verwacht.
Ook dit onderdeel faalt, nu immers het faillissement van A BV heeft geleid tot 
haar ontbinding en tot de vereffening van haar vermogen door het verbindend 
worden van de enige uitdelingslijst, zodat de schuldeisers als gevolg hiervan 
hun rechten in feite teloor zagen gaan en dus niet kan worden gesproken van 
het ‘prijsgeven van rechten’.
3.4. Het derde onderdeel van het middel, hierop neerkomende dat ‘s Hofs uit-
spraak innerlijk tegenstrijdig is, omdat schulden die zonder dat de schuldeisers 
hun daarmee corresponderende rechten ‘prijsgeven’ onbetaald worden gelaten, 
niet ten gunste van het resultaat kunnen worden gebracht, stuit reeds af op het-
geen zoeven werd overwogen, aangezien immers blijkens het onder 3.3.2 
gestelde het vrijvallen van schulden, behalve uit het ‘prijsgeven’ door de schuld-
eisers van hun daarmee corresponderende rechten, ook nog kan voortvloeien 
uit andere oorzaken, zoals het teloorgaan als vorenbedoeld.’

Ook HR 27 november 1996, BNB 1997/78* betrof de waardering van een schuld van een in 
een fiscale eenheid gevoegde maatschappij. Een in de fiscale eenheid met belangheb-
bende opgenomen dochtermaatschappij heeft een schuld aan de Staat wegens keurlonen 
en is gedagvaard tot betaling van dit bedrag. De dochtermaatschappij betaalt de schuld 
gedeeltelijk door haar gehele vermogen over te maken aan de Staat. In de aangifte ven-
nootschapsbelasting van de fiscale eenheid is slechts gepassiveerd en ten laste van het fis-
cale resultaat gebracht het bedrag dat de dochtermaatschappij maximaal zou kunnen 
betalen. Na de betaling van dat bedrag in 1990 is in de aangifte van de fiscale eenheid over 
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1990 het restant vermeerderd met wettelijke rente als een schuld aan de Staat opgevoerd 
en als ‘voorziening keurlonen’ ten laste van het fiscale resultaat gebracht. Uit de feiten 
leidt het hof af dat het zo goed als zeker is dat de dochtermaatschappij die sedert de beta-
ling aan de staat een lege bv is, het restant van haar schuld aan de staat nimmer zal vol-
doen. Het hof overweegt:

‘-6.2. Uit de vaststaande feiten leidt het Hof met de Inspecteur af dat het zo goed 
als zeker is dat B, die sedert de in punt 3.12 bedoelde betaling in 1990 een lege 
BV is, het restant van haar schuld aan de Staat nimmer zal voldoen. De Inspec-
teur heeft voorts gesteld en het Hof acht aannemelijk, dat geen van de andere 
tot het concern van belanghebbende behorende of behoord hebbende vennoot-
schappen voornemens was of is B van middelen te voorzien opdat deze haar 
schuld kan voldoen. Eveneens aannemelijk acht het Hof hetgeen de Inspecteur 
heeft gesteld, dat de kans nihil is dat ooit nieuwe activa, en dus verhaalsmoge-
lijkheden voor de Staat, in B zullen worden ingebracht. -6.3. Voor B kan formeel 
geen faillissement worden aangevraagd. Materieel verkeerde zij echter al in 
1990 in een vergelijkbare situatie. Haar vermogen was door de betaling van een 
gedeelte van de schuld aan de Staat de facto al vereffend. Tot een uitdelingslijst 
zal het niet meer komen, omdat er niets meer uit te delen valt. Op elk door haar 
of door haar aandeelhoudster gewenst moment kan tot haar ontbinding wor-
den besloten.’

In cassatie vangt belanghebbende eveneens bot. De Hoge Raad overweegt het volgende:

‘3.3. Het Hof heeft geoordeeld dat zo goed als zeker is dat B BV het restant van 
haar schuld aan de Staat nimmer zal voldoen. Dit oordeel is van feitelijke aard 
en niet onbegrijpelijk zodat het in cassatie niet met vrucht kan worden bestre-
den.
Uitgaande van dit oordeel heeft het Hof terecht geoordeeld dat in belangheb-
bendes fiscale balans ultimo 1990 de (resterende) schuld van B BV aan de Staat 
op nihil diende te worden gewaardeerd. (…)’

Hoogendoorn merkt in zijn noot onder dit arrest in BNB op dat dit arrest een uitzondering 
vormt op de hoofdregel die geldt voor de waardering van schulden, namelijk ‘waardering 
op het bedrag waarvoor de crediteur de debiteur rechtens kán en mág aanspreken’.22 Het 
afboeken van een schuld, indien deze schuld zou verjaren of op enige andere wijze for-
meel zou komen te vervallen, is naar zijn mening in overeenstemming met de meerge-
noemde hoofdregel. De essentie van de beslissing van hof en Hoge Raad is naar zijn 
mening dat in de berechte situatie de formele afdwingbaarheid praktische betekenis had 
verloren en dat daarmee een met een formele ontbinding en vereffening vergelijkbaar 
resultaat was ontstaan. Daarbij acht hij van belang dat is vastgesteld dat de schuld ‘nim-
mer’ zal worden voldaan. Door dit definitieve karakter ontstaat een met een ontbinding 
en vereffening vergelijkbare situatie. De formulering ‘zo goed als zeker’ acht hij minder 
gelukkig, omdat die te snel een eigen leven gaat leiden, los van de specifieke context 
waarin ze werd gebruikt.
Meussen merkt op dat het in dit arrest veeleer om een passiveringsverbod gaat teneinde 
verliesneming te voorkomen en niet zozeer om het constateren van een vrijvalwinst.23

Ik deel het standpunt van Meussen. De schuld was nog niet gepassiveerd en dus kan er van 
het constateren van een vrijvalwinst geen sprake zijn. Was de schuld reeds in eerdere 
jaren gepassiveerd dan zou de schuld mijns inziens op grond van het hierna te bespreken 
arrest HR 14 juni 2000, BNB 2000/269c* (Fokker I) moeten vrijvallen, indien en zodra vast-
stond dat de restantschuld niet zou worden voldaan en de omvang van het ter zake ver-
kregen voordeel vaststond. Met andere woorden, indien reeds op het moment van passi-

22 Hoogendoorn in zijn noot onder HR 27 november 1996, BNB 1997/78*.
23 G.T.K Meussen in zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II), BNB 2003/44c*.
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vering vaststaat dat aan het criterium van Fokker I is voldaan, dan geldt een passiverings-
verbod. Indien een schuld is gepassiveerd zal deze moeten vrijvallen zodra voldaan is aan 
het criterium van Fokker I. In casu had het hof feitelijk geoordeeld dat de kans nihil is dat 
ooit nieuwe activa en daarmee verhaalsmogelijkheden in belanghebbende zouden wor-
den ingebracht. Een begrijpelijk oordeel mijns inziens, omdat de aandeelhouder van 
belanghebbende geen activa of activiteiten in belanghebbende zal inbrengen aangezien 
dat dan direct aan de Staat ten goede komt. Passivering van de schuld is dan niet mogelijk.

5.6.4 HR 14 juni 2000 (Fokker I), BNB 2000/269c*

Fokker Aircraft bv, de belanghebbende, maakte tot 1 januari 1996 deel uit van een fiscale 
eenheid. In afwijking van standaardvoorwaarde 15a is het verlies van de fiscale eenheid 
voor een bedrag van ƒ 1,324 miljard meegegeven aan belanghebbende. Belanghebbende 
is op 15 maart 1996 failliet verklaard. Op 5 maart 1998 is de verificatievergadering van 
belanghebbende gehouden. Er werd geen akkoord bereikt, zodat belanghebbende inge-
volge art. 173 Fw in staat van insolventie is getreden. Het negatieve vermogen van belang-
hebbende bedroeg per ultimo 1998 ƒ 1,724 miljard. De inspecteur heeft een belaste vrijval 
van de schulden ter grootte van dit negatieve vermogen in aanmerking genomen. Vermin-
derd met de bij de ontvoeging van de fiscale eenheid aan belanghebbende meegegeven te 
verrekenen verliezen van ƒ 1,324 miljard resulteerde dit in een voorlopige aanslag ven-
nootschapsbelasting 1998 naar een belastbaar bedrag van ƒ 400 miljoen.

Voor het hof was in Fokker I (onder andere) in geschil of in 1998 – het jaar waarin belang-
hebbende in staat van insolventie kwam te verkeren – een belaste vrijval van schulden 
plaatsvond ter grootte van het negatieve vermogen van belanghebbende.
Hof Amsterdam oordeelde:

‘5.1.3. (…) Goed koopmansgebruik vordert niet dat een belastingplichtige zijn 
schulden voor een ander bedrag dan dat waarvoor zijn crediteuren hem kunnen 
aanspreken, op de ten dienste van de winstbepaling opgemaakte balans ver-
meldt. Een beginsel van goed koopmansgebruik is immers dat de goede koop-
man zich niet rijker rekent dan hij is. In het kader van een faillissement is er 
geen aanleiding dit beginsel terzijde te stellen omdat kan worden verwacht dat 
een deel van de schulden niet zal kunnen worden voldaan, zeker niet zolang 
crediteuren – zoals kennelijk in dit geval – belang hebben bij de boedel. Zo 
onder deze omstandigheden al sprake zou kunnen zijn van toepasselijkheid van 
een ander beginsel van goed koopmansgebruik, het realiteitsbeginsel, moet dit 
wijken voor eerstgenoemd beginsel.
- 5.1.4. De omstandigheden waarin belanghebbende in het onderhavige jaar ver-
keert vormen geen aanleiding anders te oordelen. Tot de boedel van belangheb-
bende behoren bezittingen met een gezamenlijke waarde die zeer aanzienlijk 
is en aan schuldeisers zullen naar verwachting substantiële uitkeringen worden 
gedaan. Goed koopmansgebruik vordert van belanghebbende niet dat zij het 
bedrag van het gedeelte van de schulden dat uiteindelijk niet zal worden vol-
daan reeds op enig tijdstip vóór het verbindend worden van de slotuitdelings-
lijst tot haar winst rekent. Immers, de door de inspecteur bedoelde vrijval van 
schulden doet zich eerst voor na het verbindend worden van die lijst. Ook al 
wordt er met de inspecteur van uitgegaan dat bij het in staat van insolventie 
komen te verkeren het uiteindelijke saldo van activa en passiva van belangheb-
bende vaststaat (‘communicerende vaten’), deze notie betreft slechts dit uitein-
delijke saldo. In hoeverre iedere individuele schuldeiser door belanghebbende 
zal worden voldaan staat in het onderhavige jaar nog niet vast. Waar de vaststel-
ling van de in het onderhavige jaar behaalde winst tot stand komt door het vol-
gens de regels van goed koopmansgebruik waarderen van de diverse bezittin-
gen en schulden van belanghebbende, is er voor de globale, op het gehele ver-
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mogen van belanghebbende gerichte, benadering van de inspecteur geen 
plaats.’24

De staatssecretaris ging in cassatie en verdedigt het in de hof-procedure door de inspec-
teur ingenomen standpunt dat met ingang van het moment waarop belanghebbende in 
staat van insolventie is komen te verkeren, zeker is dat een deel van haar schulden, te 
weten het verschil tussen het nominale bedrag van die schulden en de waarde van de 
activa van belanghebbende, onbetaald zal blijven, waardoor belanghebbende op dat 
moment de winst ter zake van het gedeeltelijk onbetaald blijven van de schulden heeft 
gerealiseerd.

A-G Wattel werpt in zijn conclusie voor dit arrest de vraag op of de omstandigheid dat 
belanghebbende haar schulden niet kan betalen een voordeel inhoudt, en zo ja, of dat een 
voordeel is dat ‘wordt verkregen uit onderneming’ in de zin van art. 7 Wet IB 196425 gedu-
rende haar bestaan als belastingplichtige.26

In zijn conclusie betoogt A-G Wattel dat het feitelijk teloorgaan van de rechten van de 
schuldeisers als gevolg van de vereffening van het vermogen niet een voordeel is dat 
wordt verkregen uit onderneming en derhalve niet tot de totaalwinst van belangheb-
bende behoort. De vrijval van de schulden is niet zozeer causaal met de ondernemingsuit-
oefening verbonden, maar in de eerste plaats met de omstandigheid dat de debiteur 
ophoudt te bestaan.27 Voor zover door het feitelijke teloorgaan van de vorderingsrechten 
van crediteuren überhaupt gesproken kan worden van een positieve vermogenssprong bij 
de debiteur, houdt dat ‘vrijvalvoordeel’ naar de mening van de advocaat-generaal dan ook 
onvoldoende verband met haar bedrijfsuitoefening. ‘Het is overigens een mind boggling 
gedachte dat vermogensvereffening een vermogensvooruitgang zou zijn’, aldus de advo-
caat-generaal. Vervolgens concludeert hij ‘dat – buiten het geval van civielrechtelijk afzon-
derlijke déconfiture binnen een fiscale eenheid – geen sprake is van een voordeel uit 
onderneming van de belastingplichtige, althans niet op enig moment vóór het juridisch 
of feitelijk vereffend zijn van het vermogen van de rechtspersoon, dus niet vóór het 
ophouden te bestaan van de belastingplichtige, zodat er geen winst in de zin van art. 7 
Wet IB 1964 aan te wijzen valt’.
Omdat er verschillend over gedacht kan worden of de vrijval van de schulden wel of niet 
tot de totaalwinst behoort, analyseert de advocaat-generaal ook tot welk jaar de vrijval-
winst gerekend moet worden indien verondersteld moet worden dat vrijvalwinst tot de 
totaalwinst behoort. Het arrest HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 lijkt steun te bieden aan 
het standpunt van de staatssecretaris dat vrijvalwinst in aanmerking genomen dient te 
worden. HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 betreft het faillissement en de daaropvolgende 
ontbinding van een fiscaal gevoegde dochtermaatschappij. Het geschil betrof primair de 
vraag of het onvoldaan gebleven deel van de schulden van de gevoegde dochtermaat-
schappij fiscaalrechtelijk als (vrijval)winst in aanmerking genomen moest worden bij de 
fiscale eenheid en subsidiair of de kwijtscheldingswinstvrijstelling van (het toenmalige) 
art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964 van toepassing was. De advocaat-generaal leidt uit de 
overwegingen in dit arrest28 af dat de Hoge Raad verplichte vrijval van schulden bij de fis-
cale-eenheidsmoeder aanneemt als de rechten van de schuldeisers feitelijk teloor zijn 
gegaan ‘als gevolg van’ de vereffening van het vermogen van de gevoegde dochter en dat 
ook voor verplichte winstneming buiten fiscale eenheid vereffening van het vermogen 
van de belastingplichtige vereist is.29 Uit het Keurlonenarrest volgt overigens naar de 
mening van Wattel dat onder vereffening van het vermogen in dit verband ook feitelijke 
vereffening kan worden begrepen, waarbij het vermogen pas is vereffend als er niets meer 

24 Hof Amsterdam 17 juni 1999, V-N 1999/29.6.1.
25 Thans art. 3.8 Wet IB 2001.
26 Punt 6.1.
27 Zie met name punt 6.11 tot en met 6.20 van zijn conclusie.
28 In het bijzonder de overwegingen 3.3.2 en 3.4. Zie ook paragraaf 5.6.3 waar deze overwegingen 

zijn geciteerd.
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is om uit te keren. Het vermogen van belanghebbende muteert fiscaalrechtelijk pas als 
per schuld vast komt te staan welk deel daarvan definitief niet betaald zal worden. Win-
strealisatie doet zich dus niet voor bij het intreden van de insolventie, maar op haar 
vroegst bij de beëindiging van de vereffening. Gevolg is dan ook dat de aanslag een post-
faillissementsvordering oplevert. De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad om zich 
duidelijk uit te spreken over de vraag of sprake is van een voordeel in de zin van art. 7 Wet 
IB 1964: ‘anders zitten we hier volgend jaar weer’.30

Vervolgens rekent de advocaat-generaal krachtig af met de door de inspecteur voorge-
stane theorie van de communicerende vaten. De kern van deze theorie is dat de activa en 
passiva van belanghebbende zich vanaf het moment van intreden van de staat van insol-
ventie gaan gedragen als communicerende vaten. Komen er meer baten uit de verkoop 
van activa binnen dan verwacht, dan stijgt de gewone winst, waardoor de verliescompen-
satie kleiner wordt. Daar staat tegenover dat de vrijvalwinst daalt, omdat er meer credi-
teuren betaald kunnen worden. Het belastbare bedrag blijft per saldo gelijk. Er is een 
groot aantal bezwaren tegen deze theorie, zo geeft de advocaat-generaal aan. In de eerste 
plaats is het weinig redelijk en billijk dat de fiscus een (preferente) vordering verkrijgt die 
als grondslag heeft dat bepaalde derden niet krijgen waarop zij recht hebben en die tege-
lijkertijd als resultaat heeft dat de rechten van de derden nog verder verkort worden.31 In 
de tweede plaats leidt de theorie ertoe dat een fiscale eindafrekening moet plaatsvinden, 
terwijl de belastingplichtige nog niet opgehouden heeft te bestaan. In de derde plaats leidt 
deze theorie tot brutering van de belastingschuld.32 In de vierde plaats zegt zij eigenlijk 
niets over de jaarwinstbepaling, maar houdt zij in de kern in dat het verschil tussen het 
totale verlies en de totale verliescompensatie constant is.33

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van de staatssecretaris en overwoog:

‘3.4 (…) Anders dan het middel verdedigt, verplicht goed koopmansgebruik pas 
tot het nemen van winst ter zake van de omstandigheid dat vaststaat of zo goed 
als zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan, 
als de omvang van het ter zake daarvan verkregen voordeel vaststaat. In het 
onderhavige geval, waarin de failliete boedel op de balansdatum (31 december 
1998) behalve schulden aanzienlijke baten omvatte waarvan – gelet op de hier-
vóór in 3.1.8 vermelde feiten – de omvang onzeker was, stond op de balansda-
tum de omvang van het evenbedoelde voordeel nog niet vast. Ook al zou toen 
hebben vastgestaan dat mutaties in activa of passiva geen invloed meer hebben 
op het fiscale vermogen van belanghebbende, wil dat nog niet zeggen dat toe-

29 Conclusie, punt 7.1. Op grond van art. 193 Fw eindigt het faillissement zodra aan de geverifieerde 
schuldeisers het volle bedrag van hun vorderingen is uitgekeerd of zodra de slotuitdelingslijst ver-
bindend is geworden. J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- 
en vennootschapsbelasting, Groningen 2001, p. 310 meent dat de Hoge Raad impliciet lijkt aan te 
geven dat afwaardering van de schulden moet plaatsvinden in het jaar waarin het faillissement 
eindigt door het verbindend worden van de uitdelingslijst.

30 Punt 7.2.
31 Zie punt 7.9 van zijn conclusie. De advocaat-generaal oppert zelfs de mogelijkheid dat hier sprake 

is van ongerechtvaardigde verrijking door de Staat.
32 Indien de aanslag een preferente vordering van de fiscus oplevert, zal deze bij voorrang betaald 

moeten worden, waardoor de overige crediteuren weer minder krijgen. Dit levert wederom een 
vrijvalwinst op, enz. Het effectieve tarief bedraagt dan 100/65 * 35% = 54%. De fiscus wilde blijk-
baar niet zover gaan en had toegezegd dat maximaal 35% van ƒ  400 miljoen aan belasting ver-
schuldigd was. Zie punt 7.12 van de conclusie van A-G Wattel.

33 Zie punt 7.16 tot en met 7.18 van de conclusie van A-G Wattel. Overigens noemt Wattel dit het 
derde bezwaar, maar gezien de eerdere drie genoemde bezwaren, lijkt mij dit zijn vierde bezwaar. 
Wattel merkt dan ook op: ‘De theorie van communicerende vaten blijkt dus eigenlijk een inge-
wikkelde manier te zijn om te zeggen dat de fiscus de f 400 miljoen verliescompensatierechten 
die aan Aviation [de moedermaatschappij van de fiscale eenheid, ACPB] verbleven zijn, terug wil 
halen van de belanghebbende’.
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komstige winsten en verliezen ter zake van die vermogensbestanddelen al als 
gerealiseerd moeten worden beschouwd.’34

De Hoge Raad liet zich derhalve niet, althans niet expliciet, uit over de vraag of sprake was 
van een voordeel dat onderdeel vormt van de totaalwinst van belanghebbende. De vrees 
van de advocaat-generaal dat zonder een duidelijke uitspraak op dit punt nieuwe proce-
dures te verwachten waren, werd dan ook bewaarheid. De inspecteur zag in de bewoor-
dingen van het arrest van de Hoge Raad voldoende aanknopingspunten om te (blijven) 
concluderen dat belanghebbende voorafgaande aan de beëindiging van het faillissement 
winst realiseert ter grootte van het negatieve eigen vermogen. Over de jaren 1999 en 2000 
werden dan ook wederom voorlopige aanslagen opgelegd, welke de opmaat vormden naar 
het Fokker II-arrest.35

5.6.5 HR 18 oktober 2002 (Fokker II), BNB 2003/44c

De stelling van de inspecteur voor het hof in de Fokker II-procedure is in essentie een her-
haling van hetgeen hij stelde in de procedure over het jaar 1998, namelijk dat goed koop-
mansgebruik, en met name het daaraan mede ten grondslag liggende realiteitsbeginsel, 
meebrengt dat in het jaar waarin belanghebbende in staat van insolventie komt te verke-
ren of in enig later jaar de winst uit vrijval van schulden moet worden verantwoord.36 In 
dat jaar of in een van die jaren, zo stelt de inspecteur, gaan de activa en passiva van belang-
hebbende zich gedragen als ‘communicerende vaten’ en staat zowel de omvang als de rea-
lisatie van de winst uit vrijval van schulden vast, terwijl het voorzichtigheidsbeginsel geen 
aanleiding geeft die winst in een later jaar in aanmerking te nemen.

Belanghebbende stelde zich daarentegen primair op het standpunt dat ten aanzien van de 
vrijval van schulden in een geval als het onderhavige geen sprake is van een voordeel uit 
onderneming in de zin van art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 juncto art. 7 Wet IB 1964. Voor het 
geval de vrijval van de schulden wel tot de totaalwinst gerekend dient te worden, stelde 
belanghebbende zich subsidiair op het standpunt dat volgens goed koopmansgebruik de 
realisatie van de vrijvalwinst mag worden uitgesteld tot het verbindend worden van de 
slotuitdelingslijst. Het hof is van oordeel dat de vrijval van de schulden leidt tot fiscale 
winst, doch dat winstrealisatie op zijn vroegst kan plaatsvinden ná het verbindend wor-
den van de slotuitdelingslijst. Ik citeer:

‘-5.2.4. Het Hof is van oordeel dat vrijval van onbetaald gebleven schulden voor 
de toepassing van artikel 7 van de Wet IB een belast voordeel uit onderneming 
vormt dat alleen op de voet van artikel 8, eerste lid, aanhef en letter c, van de 
Wet IB onder omstandigheden is vrijgesteld. Hieruit volgt dat de primaire stel-
ling van belanghebbende dient te worden verworpen.
- 5.2.5. De Hoge Raad heeft in zijn onder 2.23 bedoelde arrest van 14 juni 2000 
geoordeeld dat goed koopmansgebruik pas verplicht tot het nemen van winst 
ter zake van de omstandigheid dat vaststaat, of zo goed als zeker is, dat bepaalde 
schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan, als de omvang van het ter 
zake daarvan verkregen voordeel vaststaat. Voorts heeft de Hoge Raad geoor-
deeld dat de omstandigheid dat mutaties in activa of passiva geen invloed meer 
hebben op het fiscale vermogen van belanghebbende, nog niet wil zeggen dat 
toekomstige winsten en verliezen ter zake van die vermogensbestanddelen al 
als gerealiseerd moeten worden beschouwd.

34 HR 14 juni 2000, nr. 35.494, BNB 2000/269c*.
35 Voor Hof Amsterdam had zich inmiddels Fokker III afgespeeld (Hof Amsterdam MK III, 26 juni 

2002, V-N 2002/33.2.6. Na het arrest van de Hoge Raad inzake Fokker II is het cassatieberoep dat 
tegen de uitspaak van het hof ongetwijfeld was ingesteld, blijkbaar – en begrijpelijk – ingetrok-
ken.

36 Aldus ook het Hof in r.o. 5.2.2.
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- 5.2.6. Het Hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat (ook) de pri-
maire stelling van de inspecteur, de ‘communicerende vaten’-benadering 
bedoeld onder 5.2.2 die in de procedure voor 1998 door dit Hof en door de Hoge 
Raad is verworpen, wederom dient te worden verworpen.
- 5.2.7. Voorts verstaat het Hof het arrest aldus, dat naar het oordeel van de Hoge 
Raad winstneming ter zake van de vrijval van schulden kan worden uitgesteld 
totdat (i) – zo goed als – vaststaat welke individuele schulden tot welke bedragen 
onbetaald zullen blijven en zullen vrijvallen en (ii) vaststaat welke de omvang 
van het ter zake daarvan verkregen voordeel is. De Hoge Raad heeft geoordeeld 
dat met name de situatie onder (ii) zich in 1998 niet heeft voorgedaan, doch 
heeft in het midden gelaten wanneer deze situatie zich wèl voordoet. Dit Hof 
blijft daarom in hoofdlijn bij zijn beslissing vervat in de uitspraak van 17 juni 
1999, nr. 99/1182, onderdelen 5.1.2 tot en met 5.1.6. Die uitspraak behoort tot 
de stukken van het geding.
- 5.2.8. Het voorgaande betekent dat het Hof van oordeel is dat winstneming – 
afhankelijk van de omstandigheden – in beginsel op zijn vroegst kan plaatsvin-
den ná het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De omvang van het 
voordeel staat eerder als regel ook niet vast. Een uitzondering is in dit geval niet 
aannemelijk geworden. Immers, naar 's Hofs oordeel kan niet worden gezegd 
dat per ultimo van de onderhavige jaren 1999 en 2000 de situatie bij belangheb-
bende zodanig is veranderd dat moet worden geconcludeerd dat (zo goed als) 
vaststaat welke schulden niet zullen worden voldaan en zullen vrijvallen, en 
evenmin, dat de omvang van het voordeel ter zake van die vrijval van schulden 
vaststaat, nu de omvang van de baten – ondanks de verkoop van de onroerende 
zaken van belanghebbende in 1999 – nog onvoldoende vaststaat. De omstandig-
heid dat in de periode 1998 tot en met 2000 de omvang van de uitkeringen aan 
crediteuren circa driekwart van de boedel heeft bedragen, leidt niet tot een 
ander oordeel.’

A-G Groeneveld geeft in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest aan dat de Hoge Raad 
in het Fokker I-arrest de omvang van de totale winst in het midden heeft gelaten. De advo-
caat-generaal concludeert dat de door de Hoge Raad gebruikte bewoordingen tot de con-
clusie dwingt dat ‘de omstandigheid dat vaststaat of zo goed als zeker is dat bepaalde 
schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan’ een voordeel inhoudt dat tot de 
totaalwinst gerekend moet worden.37 Omdat sprake is van een voordeel dat in ieder geval 
belastbaar is, betekent dit naar de mening van de advocaat-generaal dat de vrijgevallen 
schulden op de slotbalans op het afgewaardeerde bedrag vermeld moeten worden en niet 
op de waarde in het economische verkeer die in beginsel gelijk is aan de nominale 
waarde.38 De advocaat-generaal leidt uit het Fokker I-arrest af dat de vrijvalwinst pas 
wordt gerealiseerd als het voordeel vaststaat en niet reeds als de omvang zo goed als zeker 
is.39 Hij vervolgt:

‘-7.6. Uit Uw overwegingen in het Fokker I-arrest, waarin gesproken wordt van 
de omstandigheid dat bepaalde schulden niet of niet volledig worden voldaan, 
leid ik af dat de vrijvalwinst per schuld wordt gerealiseerd, en dat het criterium 
dat vaststaat of zo goed als zeker is dat schulden niet zullen worden voldaan der-
halve per schuld moet worden toegepast. Dat heeft twee consequenties. Ten eer-
ste kan bij de beoordeling van de vrijvalwinst niet worden volstaan met een 
bepaling van het totale bedrag dat onbetaald zal blijven, maar zal dat bedrag per 
schuld moet worden bepaald. Ten tweede is het mogelijk dat reeds vaststaat dat 
een bepaalde schuld – ik denk daarbij aan een achtergestelde schuld – in het 
geheel niet zal worden voldaan, zodat het daarmee behaalde voordeel reeds 

37 Punt 7.4.
38 Punt 7.4.
39 Punt 7.5.
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gerealiseerd is, voordat het totale bedrag van schulden die onbetaald zullen blij-
ven vaststaat.
- 7.7. In zijn algemeenheid kan niet worden aangegeven wanneer is voldaan aan 
het criterium dat het voordeel ter zake van de vrijval voldoende vaststaat. Dat 
zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Bij eenvoudige faillissemen-
ten, met een overzichtelijke balans en zonder betwiste schulden zal daar mijns 
inziens vóór de afwikkeling van het faillissement sprake van kunnen zijn. Bij 
ingewikkelde faillissementen ligt dit anders, en zal vaak pas vaststaan voor 
welk deel elke schuld niet zal worden betaald wanneer het faillissement een 
einde neemt door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst (zie 7.5 en 
7.19 van de conclusie van A-G Wattel voor Fokker I). Men zou zelfs kunnen zeg-
gen dat ook dan onvoldoende vaststaat welk deel van welke schulden betaald 
zal worden: er kunnen immers baten nakomen, en in dat geval kan de vereffe-
ning worden heropend (artikel 2:23c BW). Ik meen evenwel dat aan die moge-
lijkheid doorgaans niet te zwaar moet worden getild aangezien de curator de 
slotuitdelingslijst niet zal opmaken zolang er nieuwe baten te verwachten zijn. 
Dat kan wellicht anders zijn indien ervoor wordt gekozen om met grote voort-
varendheid de slotuitdeling te doen plaatsvinden.’

De Hoge Raad gaat niet mee in de analyse van de advocaat-generaal, maar bevestigt het 
oordeel van het hof door als volgt te oordelen:

‘-3.1. De Hoge Raad zal het incidentele beroep, dat de verste strekking heeft, het 
eerst behandelen. Middel II van dit beroep – middel I is ingetrokken – werpt de 
vraag op of een vennootschap een op de voet van art. 7 van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 te belasten voordeel uit onderneming geniet, doordat zij 
schulden in haar eigen faillissement geheel of gedeeltelijk onbetaald laat. In 
zijn arrest van 14 juni 2000, nr. 35 494, BNB 2000/269 heeft de Hoge Raad deze 
vraag niet beantwoord. Met betrekking tot die vraag wordt thans het volgende 
overwogen.
- 3.2.1. Het Hof heeft geoordeeld dat winstneming ter zake van de vrijval van 
schulden in een geval als het onderhavige, waarin de vennootschap in staat van 
faillissement verkeert, in beginsel op zijn vroegst kan plaatsvinden ná het ver-
bindend worden van de slotuitdelingslijst.
- 3.2.2. Vooropgesteld moet worden dat het Hof bij dit oordeel kennelijk en 
terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat, indien vaststaat of zo goed als 
zeker is dat een ondernemer bepaalde ondernemingsschulden niet of niet vol-
ledig behoeft te voldoen, daardoor voor die ondernemer een vermogensver-
meerdering optreedt die als winst uit onderneming in de zin van evenbedoeld 
art. 7 moet worden beschouwd. Zodanige vermogensvermeerdering doet zich 
echter niet voor indien, zoals in het 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 debiteur wordt immers niet 
reeds door zijn faillissement bevrijd van zijn schulden, ook niet na het verbin-
dend worden van de slotuitdelingslijst. Hij kan er ook dan niet van uitgaan dat 
hij zijn schulden niet meer behoeft te voldoen. De door middel II opgeworpen 
vraag moet derhalve ontkennend worden beantwoord.
- 3.2.3. Het vorenstaande doet niet af aan hetgeen de Hoge Raad heeft overwo-
gen in zijn arrest van 14 oktober 1992, nr. 28 064, BNB 1992/392. 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 wèl sprake zijn van een fiscaal relevante vermogensver-
meerdering.’
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5.6.6 Reacties in de literatuur naar aanleiding van Fokker I en Fokker II

In het arrest Fokker I geeft de Hoge Raad geen antwoord op de vraag of het feitelijk teloor-
gaan van de rechten van schuldeisers in een faillissement tot de totaalwinst behoort.40 Op 
zich is dit begrijpelijk omdat de leer van de totaalwinst ook niet als cassatiemiddel was 
voorgedragen. De Hoge Raad oordeelt slechts dat ‘goed koopmansgebruik pas verplicht 
tot het nemen van winst ter zake van de omstandigheid dat vaststaat of zo goed als zeker 
is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan, als de omvang van 
het ter zake daarvan verkregen voordeel vaststaat.’
Meussen merkt op dat deze procedure een symptoom is van het verschijnsel dat de fiscus 
fiscale winstnemingsvraagstukken primair wenst te bezien vanuit een economische bena-
dering in die zin dat het voldoende is dat de winst met een redelijke mate van zekerheid 
vaststaat.41 Ook uit het Fokker I-arrest volgt naar zijn mening dat de Hoge Raad niet op 
die lijn zit, maar dat nog steeds het in juridische (civielrechtelijke) zin realiseren van winst 
maatgevend is voor het fiscale moment van winstneming.
In de literatuur werd op grond van het oordeel van de Hoge Raad in Fokker I algemeen 
aangenomen dat bij het einde van het faillissement door het verbindend worden van de 
slotuitdelingslijst winst genomen moet worden, omdat dan vaststaat of zo goed als zeker 
is dat de schulden niet meer zullen worden voldaan en tevens de omvang van het voordeel 
voor belanghebbende vaststaat.42

In het Fokker II-arrest gaat de Hoge Raad wel expliciet in op de totaalwinstproblematiek. 
De Hoge Raad geeft aan dat in het Fokker I-arrest de vraag onbeantwoord is gebleven of 
een vennootschap een op de voet van art. 7 Wet IB 196443 te belasten voordeel uit onder-
neming geniet doordat zij schulden in haar eigen faillissement geheel of gedeeltelijk 
onbetaald laat.44 Uit Fokker II blijkt dat er geen sprake is van een te belasten voordeel. 
Opvallend is dat de Hoge Raad in Fokker II andere bewoordingen gebruikt dan in Fokker 
I. In Fokker I werd aangegeven dat goed koopmansgebruik tot winstneming dwingt indien 
‘vaststaat of zo goed als zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden 
voldaan [cursivering ACPB], als de omvang van het ter zake daarvan verkregen voordeel 
vaststaat’. In Fokker II wordt geoordeeld dat voor de ondernemer een vermogensvermeer-
dering optreedt als winst uit onderneming indien ‘vaststaat of zo goed als zeker is dat een 
ondernemer bepaalde ondernemingsschulden niet of niet volledig behoeft te voldoen’ [cursi-
vering ACPB]. Lubbers merkt over het verschil in bewoordingen op: ‘Als het criterium is 
‘niet of niet volledig zullen worden voldaan’, dan ligt de nadruk op het vaststellen van de 
huidige en toekomstige betalingscapaciteit van de schuldenaar en op een inschatting van 
(het effect van) de inspanningen die de schuldeiser zal doen om zijn vordering alsnog te 
innen. Als het criterium is ‘niet of niet volledig behoeven te worden voldaan’, dan zal met 
name moeten worden beoordeeld of de schuldenaar in een gegeven situatie (nog steeds) 

40 Zo ook G.T.K. Meussen in punt 10 van zijn noot onder het arrest HR 14 juni 2000 (Fokker I) in 
BNB 2000/269 c*.

41 In zijn noot in de BNB 2000/269c*.
42 Zie G.T.K. Meussen in zijn noot onder het arrest HR 14 juni 2000 (Fokker I) in BNB 2000/269c*, die 

mijns inziens ten onrechte concludeert dat ook Wattel in zijn conclusie die mening is toegedaan. 
Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 312.
Ook het hof was zowel in de Fokker I- als Fokker II-zaak van mening dat winstneming moet plaats-
vinden bij beëindiging van het faillissement, zie Hof Amsterdam 18 juli 2001, r.o. 5.2.8, te vinden 
in HR 18 oktober 2002, BNB 2003/440* en Hof Amsterdam 17 juni 1999, r.o. 5.1.4, te vinden in HR 
14 juni 2000, BNB 2000/690*.

43 Thans art. 3.8 Wet IB 2001 inzake totaalwinst.
44 R.o. 3.1.
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vanuit civielrechtelijk oogpunt gehouden is de schulden te voldoen.’45 Lubbers conclu-
deert dat de Hoge Raad in Fokker II is omgegaan ten opzichte van Fokker I.46

Mees geeft aan dat de Hoge Raad niet is omgegaan ten opzichte van Fokker I omdat de 
Hoge Raad zelf in Fokker II aangeeft dat de vraag over de totaalwinst niet beslist is in Fok-
ker I.47 Valkenburg geeft drie redenen waarom de Hoge Raad naar zijn mening niet is 
omgegaan ten opzichte van Fokker I en eerdere arresten die gingen over de vrijval van 
schulden.48In de eerste plaats zijn de eerdere ‘vrijvalarresten’ HR 14 oktober 1992, BNB 
1992/392 en HR 27 november 1996, BNB 1997/78* naar zijn mening geen goed koopmans-
gebruikarresten maar voorbeelden hoe de Hoge Raad omgaat met ‘eigenaardigheden’ die 
kunnen optreden als gevolg van het ‘opgaan in’ binnen een fiscale eenheid. Zijn tweede 
argument is dat het een basisconceptie in het Nederlandse belastingrecht is dat geen reke-
ning wordt gehouden met de eigen insolvabiliteit bij de waardering van schulden. In de 
derde plaats gaan zowel de arresten HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 en HR 
27 november 1996, BNB 1997/78 als Fokker I over (feitelijk) in faillissement verkerende 
vennootschappen. De overweging in Fokker I dat de schulden niet meer zullen worden 
voldaan was dan ook geen onderdeel van een algemene waarderingsregel, maar zag op de 
specifieke situatie, namelijk een faillissement.
Ook het feit dat de Hoge Raad in Fokker II in overweging 3.2.3 op natuurlijke wijze weer 
overschakelt naar de formulering uit Fokker I door te spreken over het ‘onbetaald blijven’ 
van een schuld van een tot een fiscale eenheid behorende vennootschap, wijst naar de 
mening van Valkenburg op het feit dat er geen sprake is van een ‘omgaan’. Valkenburg 
concludeert het volgende: ‘In Fokker I heeft de Hoge Raad de principiële vraag van de 
belastbaarheid laten rusten en lijkt als het ware de voorbarigheid van de procedure over 
het jaar 1998 te onderstrepen door slechts te overwegen dat er alleen sprake kan zijn van 
het nemen van vrijvalwinst als de omvang van het terzake verkregen voordeel vaststaat. 
Deze voorwaarde is terug te voeren op het realisatiebeginsel in goed koopmansgebruik en 
lijkt mij van toepassing in alle gevallen waarin zich een belaste vrijval van schulden kan 
voordoen. De overwegingen van de Hoge Raad in Fokker I zijn dan een combinatie van de 
verwoording van een omstandigheid: in geval van een faillissement zullen schulden niet 
meer worden voldaan, en een referentie van algemene aard naar het realisatiebeginsel 
voor de vraag in welk jaar winstneming moet plaatsvinden als er sprake is van een belaste 
vrijval van schulden, waarbij dus de principiële vraag van de belastbaarheid zelve niet 
werd behandeld. Het criterium van Fokker II ‘niet of niet volledig behoeven te worden vol-
daan’ legt als hoofdregel voor de waardering van een schuld – in lijn met de bestaande 
jurisprudentie – de beslissende aandacht bij de vraag of de schuldenaar formeel of feitelijk 
nog steeds gehouden is de schuld te voldoen, en komt materieel overeen met de vraag of 
een schuldenaar op enig moment (formeel of feitelijk) door de schuldeiser van zijn schuld 
is bevrijd. In Fokker II presenteert de Hoge Raad de rechtsregels gelaagd: eerst de hoofd-
regel, dan de toepassing van die hoofdregel op de bijzondere situatie van faillissement en 
ten slotte de uitzondering op de hoofdregel in geval van faillissement binnen fiscale een-
heid.’
Uit Fokker II blijkt dat ook de onbetaalde schulden niet vrijvallen als gevolg van de beëin-
diging van het faillissement. Na het faillissement bestaat het lichaam niet meer zodat 
geen sprake meer is van belastingplicht. De redactie van Vakstudie Nieuws is dan ook van 
mening dat de vrijvalwinst niet tot de totaalwinst behoort.49 Meussen meent echter dat in 

45 A.O. Lubbers, ‘De Belastingkamer van de Hoge Raad zwalkt in Fokker II’, WPNR 6512, 
30 november 2002. In dezelfde zin Meussen in zijn noot in BNB onder HR 14 juni 2000 in BNB 
2000/269c* die opmerkt dat Fokker I het uitgangspunt bij de debiteur lijkt te leggen, terwijl Fok-
ker II het uitgangspunt bij de crediteur legt.

46 A.O. Lubbers, ‘De Belastingkamer van de Hoge Raad zwalkt in Fokker II’, WPNR 6512, 
30 november 2002. G.T.K. Meussen in zijn noot onder het arrest HR 14 juni 2000 (Fokker I) in BNB 
2000/269c* geeft aan dat hem onduidelijk is of de Hoge Raad in Fokker II is teruggekomen op zijn 
kernoverweging in Fokker I.

47 M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen hond en de Fokker-arresten’, WFR 2003/171.
48 J.W. Valkenburg in zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/381.

FWR_Bobeldijk.book  Page 69  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



70 Waardering van schulden

het jaar van civielrechtelijke verjaring van de onbetaald gebleven schulden er in fiscale 
zin een nagekomen bate is, namelijk de vrijvalwinst, die onderdeel van de totaalwinst is.50 
In zoverre herleeft naar zijn mening de belastingplicht. De feitelijke belastingheffing 
dienaangaande zal echter illusoir zijn omdat er geen middelen aanwezig zijn om de aan-
slag te betalen.51

Aandacht verdient ook nog de overweging van de Hoge Raad dat het arrest HR 14 oktober 
1992, BNB 1992/392 van belang blijft. De Hoge Raad overweegt: ‘Indien een schuld van een 
tot een fiscale eenheid behorende vennootschap wegens faillissement onbetaald zal blij-
ven, kan onder omstandigheden wél sprake zijn van een fiscaal relevante vermogensver-
meerdering’. De vraag komt op op welke omstandigheden hier gedoeld wordt.
Meussen veronderstelt dat de Hoge Raad doelt op de omstandigheid zoals die aan de orde 
was in HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392. De fiscale eenheid zette haar onderneming 
voort, maar nu zonder de schulden van de voormalige dochter. Dit is in lijn met wat de 
advocaat-generaal opmerkt in punt 6.21 van zijn conclusie bij Fokker I: ‘Slechts de insol-
vente gevoegde dochtervennootschap hield op te bestaan. Vanuit het belastingrecht (van-
uit de belastingplichtige) bezien gebeurde er niet meer dan dat er een filiaal gesloten 
werd. Door de eigenaardigheid van de fiscale eenheid (de belastingplichtige valt niet 
samen met de civielrechtelijke failliet en blijft voortbestaan) werd de belastingplichtige 
bevrijd van de schulden van een civielrechtelijk weliswaar zelfstandig maar fiscaalrechte-
lijk onzelfstandig onderdeel. Het “voordeel” (de “vermogenssprong”) werd fiscaalrechte-
lijk dan ook niet verkregen door de insolvente BV (de gevoegde dochter), laat staan dat het 
verkregen werd uit haar onderneming, maar door de fiscale eenheid.’
Valkenburg ziet twee, mogelijk zelfs drie aspecten die deel uitmaken van het voorbehoud 
‘onder omstandigheden’. In de eerste plaats zal het naar zijn mening moeten gaan om het 
faillissement van een gevoegde dochtermaatschappij. Als de moedermaatschappij fail-
leert is de hoofdregel van Fokker II van toepassing. In de tweede plaats zal met ‘onder 
omstandigheden’ worden gedoeld op het criterium van Fokker I, inhoudende dat de 
omvang van het ter zake daarvan verkregen voordeel moet vaststaan. Tot slot is naar zijn 
mening mogelijk van belang dat zelfstandige betekenis moet worden toegekend aan de 
vraag of het faillissement van een dochtermaatschappij op enigerlei wijze is terug te voe-
ren op een bewuste opbouw van het concern ter afscherming van aansprakelijkheden of 
anderszins meer dan bijkomstig is gerelateerd aan de wijze waarop de onderneming is 
gestructureerd en wordt uitgeoefend. Valkenburg laat de mogelijkheid open dat in geval 
van een faillissement waarbij de ondernemingsuitoefening niet is georganiseerd en aan-
gestuurd aan de hand van de diverse juridische entiteiten in de structuur toch de hoofd-
regel van Fokker II van toepassing zou kunnen zijn.

5.6.7 Analyse naar aanleiding van Fokker I en Fokker II

In Fokker II is duidelijk geworden dat het onbetaald laten van schulden door een vennoot-
schap in haar faillissement niet tot haar totaalwinst behoort. Reden hiervoor is dat de ven-
nootschap niet reeds door haar faillissement is bevrijd van haar schulden, ook niet na het 
verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De vennootschap kan er niet van uitgaan 
dat zij haar schulden niet meer behoeft te voldoen. Vermogensvereffening is derhalve 
geen vermogensvooruitgang.
Als hoofdregel geldt derhalve dat een schuld op haar nominale waarde gewaardeerd blijft 
zolang de schuld nog betaald moet worden. Dit laat onverlet dat gedurende de bestaans-
periode van de belastingplichtige schulden op grond van goed koopmansgebruik onder 

49 V-N 2002/51.19.
50 In zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in BNB 2003/44c*.
51 Ik merk hierbij nog op dat indien na de vereffening van het vermogen nog baten opkomen, het 

faillissement zal worden heropend. Indien heropening van het faillissement plaatsvindt na de 
vrijvalwinst, zal de fiscus zijn claim echter nog steeds niet te gelde kunnen maken. Op grond van 
art. 194 Fw worden de baten namelijk verdeeld op basis van de vroegere uitdelingslijsten. En daar 
komt de fiscus niet op voor, althans niet voor wat betreft de claim uit hoofde van de vrijvalwinst.
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omstandigheden voor een lager bedrag dan hun nominale waarde opgenomen moeten 
worden. In Fokker I is aangegeven, dat daarvan sprake is indien vaststaat of zo goed als 
zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan en de omvang 
van het ter zake daarvan verkregen voordeel vaststaat.
Op grond van de bewoordingen in Fokker I en Fokker II lijkt niet uitgesloten te kunnen 
worden dat in specifieke faillissementssituaties toch sprake kan zijn van verplichte winst-
neming. In Fokker II is geoordeeld dat ‘een debiteur niet reeds door zijn faillissement 
bevrijd is van zijn schulden, ook niet na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst’ 
[cursivering ACPB[. Hiermee wordt naar mijn mening aangegeven dat een faillissement of 
het verbindend worden van de slotuitdelingslijst op zichzelf onvoldoende reden is om tot 
vrijval van de schulden te concluderen. Het lijkt echter mogelijk dat indien voldaan is aan 
de in Fokker I gestelde criteria op grond van goed koopmansgebruik wel tot vrijval gecon-
cludeerd kan worden.
In de situatie van Fokker was verplichte winstneming op grond van de criteria in Fokker 
I niet aan de orde. Het hof oordeelde namelijk in Fokker II dat niet kon worden gezegd 
‘dat (zo goed als) vaststaat welke schulden niet zullen worden voldaan en zullen vrijvallen, 
en evenmin, dat de omvang van het voordeel ter zake van die vrijval van schulden vast-
staat, nu de omvang van de baten – ondanks de verkoop van de onroerende zaken van 
belanghebbende in 1999 – nog onvoldoende vaststaat.’.52 Daarbij had het hof onder 
andere rekening gehouden met de naar het oordeel van het hof niet te verwaarlozen kans 
dat, na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, de vereffening zal (moeten) wor-
den heropend en alsnog sprake zal (blijken te) zijn van nagekomen baten. Het hof is mijns 
inziens dan ook van mening dat in beginsel op zijn vroegst na het verbindend worden van 
de slotuitdelingslijst een vrijval van de schulden op grond van de in Fokker I gegeven cri-
teria kan optreden, maar dat in het onderhavige geval het tijdstip nog later zal liggen.
Aangezien naar mijn mening eerst op zijn vroegst na het verbindend worden van de slot-
uitdelingslijst de omvang van het voordeel vaststaat ter zake van schulden die onbetaald 
blijven, kan de vrijvalwinst voor de fiscus slechts een postfaillissementsvordering opleve-
ren. De vraag komt op of een uitzondering geldt voor de situatie dat achtergestelde lenin-
gen zijn verstrekt aan de debiteur en evident is dat de boedel ontoereikend is om de con-
currente schuldeisers te voldoen. Staat in geval van faillissement dan vast dat de achter-
gestelde schuld voor het gehele bedrag onbetaald zal blijven, zodat die schuld dient vrij 
te vallen? Mijns inziens is dat niet het geval. Het is immers denkbaar dat die schuld geheel 
of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, zodat niet op voorhand kan worden gesteld dat de 
schuld voor het gehele bedrag onbetaald zal blijven.53 Ook blijft het mogelijk dat het fail-
lissement wordt beëindigd door een schuldeisersakkoord en er vervolgens nieuwe activi-
teiten worden opgestart waardoor de achtergestelde schuld later alsnog voldaan kan wor-
den. Deze variant zal zich met name kunnen voordoen indien sprake is van een achterge-
stelde lening door een groepsmaatschappij. Aangezien een kwijtschelding nimmer kan 
worden uitgesloten, zou dat naar mijn mening voldoende grond moeten zijn om geen vrij-
valwinst in aanmerking te nemen. Een andere conclusie acht ik ook in strijd met het 
systeem van de wet, in het bijzonder de kwijtscheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet 
IB 2001 die niet van toepassing is indien een vrijvalwinst wordt geconstateerd.
De Hoge Raad heeft aangegeven dat zijn oordeel in Fokker II niet afdoet aan het arrest van 
14 oktober 1992, BNB 1992/392. Indien een schuld van een tot een fiscale eenheid beho-
rende vennootschap die in staat van faillissement is verklaard, onbetaald zal blijven, kan, 
onder omstandigheden, voor die fiscale eenheid wel sprake zijn van een fiscaal relevante 
vermogensvermeerdering. Naar mijn mening ziet ‘onder omstandigheden’ op het vol-
gende. Het zal moeten gaan om een faillissement van een fiscale-eenheidsdochter. 
Immers het feit dat de vennootschap ophoudt te bestaan en derhalve geen deel meer uit-
maakt van de fiscale eenheid, leidt ertoe dat de schuld niet langer in aanmerking wordt 

52 R.o. 5.2.8.
53 Vergelijk ook Hof Amsterdam 18 juli 2001, nr. 01/0762 (Fokker II), r.o. 5.2.9 en A-G Groeneveld in 

zijn conclusie bij HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44c*, punt 7.6 en 8.5.
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genomen bij de fiscale eenheid hetgeen leidt tot de vermogensvermeerdering. In de 
tweede plaats zal mijns inziens sprake moeten zijn van een schuld jegens een vennoot-
schap die geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid. In geval van een schuld jegens een 
gevoegde dochtermaatschappij is de schuld immers fiscaal non-existent. In de derde 
plaats zal de omvang van het voordeel vast moeten staan. Anders dan Valkenburg kan ik 
uit de arresten niet afleiden dat de wijze van aansturing van de organisatie een reden zou 
kunnen zijn om al dan niet tot een belaste fiscale vermogensvermeerdering te conclude-
ren.54

5.7 VERJARING VAN EEN SCHULD

Het criterium van Fokker II ‘niet of niet volledig behoeven te worden voldaan’ betekent 
dat voor de waardering van een schuld beslissend is de vraag of de schuldenaar formeel 
en feitelijk nog steeds gehouden is de schuld te voldoen. Dit komt materieel overeen met 
de vraag of een schuldenaar op enig moment (formeel of feitelijk) door de schuldeiser van 
zijn schuld is bevrijd.55

Verjaring van een schuld zal op zichzelf onvoldoende oorzaak zijn om te concluderen tot 
een belaste vrijval.56 Op grond van art. 3:306 BW gaat bij verjaring alleen het recht tot vor-
deren door de schuldeiser verloren. De verbintenis zelf blijft bestaan. Na verjaring van de 
rechtsvordering blijft een natuurlijke verbintenis over. De schuld zal nog ‘behoeven te 
worden voldaan’, om met de woorden van het criterium van Fokker II te spreken. Uit 
art. 3:322 BW volgt dat de verjaring niet van rechtswege werkt, maar dat de schuldenaar 
er een beroep op moet doen.57 Ondanks de verjaring kan een schuldeiser onder omstan-
digheden zijn vorderingsrecht afdwingen. Zo bepaalt art. 6:131 BW dat de bevoegdheid tot 
verrekening niet eindigt door de verjaring van de rechtsvordering. Op grond van art. 6:52 
juncto 6:56 BW kan de schuldeiser ook na verjaring van zijn vordering de nakoming van 
zijn verbintenis opschorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt. Tot slot noem 
ik art. 3:323 BW dat bepaalt dat verjaring onder omstandigheden niet verhindert dat de 
schuldeiser een pandrecht uitoefent.
Indien vaststaat of zo goed als zeker is dat de schuldeiser nakoming van de natuurlijke ver-
bintenis niet zal of kan afdwingen, zal de schuld naar mijn mening dienen vrij te vallen.58 
In dat geval staat immers vast of is zo goed als zeker dat de schuldeiser de schuld niet meer 
zal invorderen59 of – met de woorden van Fokker II – de schuld niet meer behoeft te wor-
den voldaan. Een uitzondering hierop vormt mijns inziens de situatie dat de schuldenaar 
wel van plan is de schuld te voldoen. Met Valkenburg ben ik van mening dat de geobjec-
tiveerde intentie van de debiteur tot voldoening van de verjaarde ondernemingsschuld 
hier zou moeten prevaleren.60 Verplichte winstneming in het jaar van verjaring en ver-
liesneming in het jaar van betaling is mijns inziens strijdig met goed koopmansgebruik, 
in het bijzonder het realiteitsbeginsel.

54 Zie J.W. Valkenburg in punt 5 van zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/381.
55 Zo ook J.W. Valkenburg in punt 5 van zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/

381.
56 Zo ook J.W. Valkenburg in punt 5 van zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II) in FED 2003/

381. Ook de staatssecretaris van Financiën is deze mening toegedaan blijkens het besluit van 
13 oktober 2004, nr. CPP2004/1616M, V-N 2004/57.12.

57 Dit volgt uit het feit dat art. 3:322, lid 1 BW, voorschrijft dat de rechter niet ambtshalve het mid-
del van verjaring mag toepassen. Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II* 2009, nr. 388.

58 Van Nispen tot Sevenaer in zijn aantekening bij HR 18 oktober 2002, (Fokker II), NTFR 2002/1543 
geeft aan dat het bij de beoordeling of een schuld in geval van verjaring vrijvalt afhangt van de 
uitleg van het woord ‘behoeven’ en dat hij het antwoord daarop schuldig blijft. Hoogendoorn in 
zijn noot onder HR 27 november 1996, BNB 1997/78*, punt 3, gaat ervan uit dat verjaring tot vrij-
val leidt.

59 Dit zijn de bewoordingen van de Hoge Raad in het hierna te bespreken arrest HR 12 september 
2003, BNB 2004/152.

60 J.W. Valkenburg in zijn noot onder HR 18 oktober 2002 (Fokker II), FED 2003/381.
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5.8 SCHULDIG GEBLEVEN RENTE

5.8.1 Algemeen

Rente die wordt schuldig gebleven, wordt op grond van goed koopmansgebruik in aftrek 
gebracht in het jaar waarop de schuldig gebleven rente betrekking heeft. Aftrek vindt 
plaats tegen nominale waarde. Bouwman merkt op dat niet ter zake doet of de rente ren-
tedragend wordt schuldig gebleven.61 Mijns inziens gelden voor de waardering van een 
renteschuld dezelfde regels als voor de waardering van de hoofdsom62, zodat indien de 
rente niet rentedragend is schuldig gebleven waardering op contante waarde onder 
omstandigheden verplicht is.63

De Raad van Beroep Amsterdam 15 mei 1953, V-N 1954, nr. 16, p. 309-310 oordeelde dat 
bijgeschreven rente waarvan aannemelijk is dat zij niet zal worden betaald, slechts op 
haar geldswaarde mag worden gewaardeerd, hetgeen in het betreffende geval nihil was.64

Hof Leeuwarden 19 juli 2002 betrof de waardering van een schuld aan de bank wegens 
bedrijfsverliezen.65 Vanaf 1990 is nimmer enig bedrag ter zake van deze schuld aan de 
bank betaald. In 1997 wil belanghebbende een bedrag aan rente ter zake van deze schuld 
in aftrek brengen. Hij heeft steeds aan de bank geschreven dat hij (nagenoeg) niets kan 
betalen. De bank heeft in 2000 finale kwijting aangeboden tegen betaling van 10% van de 
hoofdsom. Het hof achtte ‘aannemelijk dat laatstbedoelde rente zo goed als zeker nimmer 
(ten dele) zal worden voldaan, met als gevolg dat de geldswaarde van die bijgeschreven 
rente op nihil gesteld moet worden.’ De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof:

‘3.3 (…) In voormelde rov. 4.1 [van het Hof, ACPB] ligt kennelijk besloten dat de 
verhoging van de schuldpositie op de balans per 31-12-1997 ten opzichte van die 
op de balans per 31-12-1996 niet reëel was, omdat moest worden aangenomen 
dat de crediteur (de bank) dat bijgeboekte bedrag niet zou invorderen (vgl. HR 
18 oktober 2002, nr. 37 413, BNB 2003/44).’66

Uit de bewoordingen van het arrest blijkt door de verwijzing naar het Fokker II-arrest dui-
delijk dat de problematiek van de waardering van een renteschuld geen andere is dan de 
waardering van de hoofdsom. Naar mijn mening kan dan ook worden geconcludeerd dat 
voor de renteschuld eveneens het criterium uit Fokker II beslissend is dat de schuld dient 
vrij te vallen indien de schuld formeel of feitelijk niet meer zal behoeven te worden vol-
daan.

5.8.2 HR 3 december 2004, BNB 2005/93

Een belangrijk arrest is ook HR 3 december 2004, BNB 2005/93. De situatie kan als volgt 
worden samengevat. Belanghebbende vormde vanaf haar oprichting tot 31 december 
1993 een fiscale eenheid met haar aandeelhouder. In 1990 verwierf belanghebbende een 
deelneming met een lening van haar moedermaatschappij. In 1992 is de deelneming met 
verlies vervreemd en is de opbrengst aangewend voor gedeeltelijke aflossing van de 

61 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 318.

62 Zo ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 318.

63 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.
64 De problematiek van de aftrek van schuldiggebleven rente is ook in jurisprudentie buiten de 

winstsfeer aan de orde geweest. In HR 7 juli 1993, BNB 1993/234 oordeelde de Hoge Raad over de 
waardering van bijgeschreven en daardoor rentedragend geworden persoonlijke-verplichtingen-
rente. De Hoge Raad oordeelde dat deze rente een persoonlijke verplichting in natura is en 
gewaardeerd dient te worden op de waarde in het economische verkeer. De waarde in het econo-
mische verkeer werd op nihil gesteld, omdat betaling in het geheel niet aannemelijk was.

65 Hof Leeuwarden 19 juli 2002 te vinden in HR 12 september 2003, BNB 2004/452.
66 HR 12 september 2003, BNB 2004/152.
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schuld aan haar moedermaatschappij. In 1994 zijn de aandelen in belanghebbende over-
gedragen, waardoor belanghebbende per 1 januari 1994 zelfstandig belastingplichtig voor 
de vennootschapsbelasting is geworden. Belanghebbende had geen activiteiten meer en 
genoot geen opbrengsten. De enige balanspost was de schuld aan haar aandeelhouder. 
Gedurende de jaren 1994 tot en met 1997 is op de schuld niet afgelost, maar werd wel 
rente berekend die bij de hoofdsom werd bijgeschreven. In het jaar waarop het geschil 
ziet heeft belanghebbende een verlies van afgerond f 2 miljoen als gevolg van de bijge-
schreven rente. De inspecteur heeft over de jaren vanaf 1994 de renteaftrek geweigerd. 
Het hof overweegt als volgt:

‘-6.5 Rente dient overeenkomstig goed koopmansgebruik in aanmerking te wor-
den genomen in het jaar waarop de rente ziet. In het geval van (rentedragend) 
bijgeschreven rente dient de kans te worden geschat in hoeverre de tot hoofd-
som geworden bijgeschreven rente zal worden afgelost. Derhalve moet komen 
vast te staan dat bij het einde van een jaar redelijkerwijs te verwachten is dat de 
belastingplichtige die rente in een later jaar kan en, zo ja, ook wil betalen. Voor 
het oordeel of die verwachting is gerechtvaardigd, zijn van belang de betalings-
capaciteit, de betalingsgewoonte, alsmede de samenstelling en de waarde van 
het vermogen van de belastingplichtige, bezien naar de toestand per ultimo 
1996.’67

Belanghebbende ging in cassatie en verdedigt dat het hof een onjuist criterium aanlegt. 
Belanghebbende verwijst onder andere naar de Fokker-jurisprudentie. Het wekt geen ver-
bazing dat de Hoge Raad belanghebbende op dit punt gelijk geeft. Toch casseert de Hoge 
Raad de uitspraak van het hof niet. De Hoge Raad overweegt:

‘-3.1. Het Hof heeft geoordeeld dat goed koopmansgebruik met betrekking tot 
de aftrek van door een ondernemer schuldig geworden rente er toe noopt dat, 
in het geval van (rentedragend) bijgeschreven rente, de kans dient te worden 
geschat in hoeverre de tot hoofdsom geworden bijgeschreven rente zal worden 
afgelost. Het derde middel voert met juistheid aan dat dit oordeel uitgaat van 
een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat een debiteur niet in staat is 
zijn schuld volledig af te lossen is op zichzelf voor hem geen reden voor afwaar-
dering daarvan. Niettemin kan het middel niet tot cassatie leiden. De stukken 
van het geding laten geen andere gevolgtrekking toe dan dat de activiteiten van 
belanghebbende uiterlijk in 1994 zijn gestaakt en dat belanghebbende in ieder 
geval sedert 1994 geen activa meer bezat. Onder die omstandigheden moet wor-
den aangenomen dat belanghebbende en haar aandeelhouder, aan wie belang-
hebbende de hoofdsom schuldig was, niet in werkelijkheid een verplichting van 
belanghebbende aan haar aandeelhouder ter zake van de hoofdsom rente te 
betalen hebben totstandgebracht dan wel gehandhaafd. Mitsdien is voor aftrek 
van rente geen plaats.’

De vraag komt op wat de Hoge Raad precies bedoelt met de frase dat ‘moet worden aan-
genomen dat belanghebbende en haar aandeelhouder, aan wie belanghebbende de hoofd-
som schuldig was, niet in werkelijkheid een verplichting van belanghebbende aan haar 
aandeelhouder ter zake van de hoofdsom rente te betalen hebben totstandgebracht dan 
wel gehandhaafd.’

5.8.3 Reacties in de literatuur naar aanleiding van HR 3 december 2004

Essers is in zijn noot onder dit arrest in de BNB van mening dat de Hoge Raad met de over-
weging dat ‘moet worden aangenomen dat belanghebbende en haar aandeelhouder, aan 
wie belanghebbende de hoofdsom schuldig was, niet in werkelijkheid een verplichting 

67 Hof Amsterdam 25 juni 2003, BNB 2005/93*.
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van belanghebbende aan haar aandeelhouder ter zake van de hoofdsom rente te betalen 
hebben totstandgebracht dan wel gehandhaafd’, doelt op de door Hoge Raad geformu-
leerde uitzondering op de regel dat de civielrechtelijke vorm beslissend is voor de vaststel-
ling van de fiscale gevolgen van een geldlening of kapitaalverstrekking, namelijk ‘indien 
alleen naar de schijn sprake is van een lening, terwijl partijen in werkelijkheid hebben 
beoogd een kapitaalverstrekking tot stand te brengen’.68 Essers is van mening dat de Hoge 
Raad zijn beslissing baseert op een feitelijk oordeel, namelijk op hetgeen partijen hebben 
beoogd, waardoor het arrest een illustratie is van de neiging van de Hoge Raad om zich 
soms als feitenrechter in plaats van louter cassatierechter op te stellen.
Lohuis en Reigersman nemen aan dat de Hoge Raad uit de feiten afleidt dat er geen daad-
werkelijke verplichting tot betaling van rente meer overeengekomen was.69 Zij leiden 
hieruit af dat de Hoge Raad van mening is dat sprake is van simulatie, partijen presenteren 
iets dat zij in werkelijkheid niet (of anders) willen. De leningsovereenkomst als zodanig 
bestond al enkele jaren, zodat zij concluderen dat een oorspronkelijk overeengekomen en 
daadwerkelijk bestaande verplichting bij latere wijziging van omstandigheden schijn kan 
worden. Dit betekent naar hun mening dan ook ‘dat voor elke rechtsverhouding van dag 
tot dag getoetst zou moeten worden of deze in werkelijkheid nog wel bestaat of dat de 
gewijzigde omstandigheden met zich brengen dat partijen eigenlijk een wijziging van de 
rechtsverhouding tot stand (hebben willen) brengen; een dynamische toets dus.’ Een 
andere mogelijkheid die zij zien is dat de Hoge Raad van mening is dat vanaf het begin 
van de overeenkomst sprake is van een relatieve schijnhandeling. Partijen hebben in wer-
kelijkheid bedoeld een uitzondering overeen te komen op de in de overeenkomst opgeno-
men verplichting tot betaling van rente, namelijk in de situatie dat illusoir wordt dat aan 
de verplichting kan worden voldaan. Dat beide mogelijkheden bestaan kan naar de 
mening van Lohuis en Reigersman worden afgeleid uit de bewoordingen van de Hoge 
Raad als hij spreekt van de verplichting tot rentebetaling die niet ‘totstandgebracht dan 
wel gehandhaafd is’.
Het handhaven van renteverplichtingen kan dus ook schijn zijn naar de mening van 
Lohuis en Reigersman. Wel kan uit de bewoordingen van het arrest naar hun mening wor-
den afgeleid dat dat alleen in erg specifieke situaties, zoals de onderhavige, het geval is.
De redactie van Vakstudie Nieuws is minder stellig dan de annotators in FED. De redactie 
vindt het opmerkelijk dat de fiscale kwalificatie, dat in werkelijkheid tussen belangheb-
bende en haar aandeelhouder iets anders is overeengekomen, pas in cassatie naar voren 
komt, omdat het toch vooral een feitelijke kwestie is. De redactie merkt op dat de Hoge 
Raad niet de lening als informeel kapitaal aanmerkt, doch slechts de rentebijschrijving 
lijkt ‘door te prikken’. Vervolgens wordt de vraag opgeworpen of in alle gevallen waarin 
de twee genoemde omstandigheden zich voordoen voor renteaftrek geen ruimte meer is. 
Tevens stelt zij de vraag of ook onder andere omstandigheden de renteaftrek niet moge-
lijk is. Naar de antwoorden is het naar de mening van de redactie slechts gissen. Onduide-
lijkheid daarbij is ook, naar de mening van de redactie, dat het lijkt alsof ook het handha-
ven van een voorheen overeengekomen rente op enig moment schijn kan zijn. De redac-
tie acht het in elk geval niet uitgesloten dat het arrest een gelegenheidsarrest is, zonder 
dat een nieuwe rechtsontwikkeling is beoogd.

5.8.4 Analyse naar aanleiding van HR 3 december 2004

De situatie in het onderhavige arrest verschilt van de arresten HR 27 november 1996, BNB 
1997/78* en HR 12 september 2003, BNB 2004/152. In de onderhavige situatie is namelijk 
geen sprake van een schuld aan een derde, maar van een schuld aan een groepsmaat-
schappij. In HR 27 november 1996, BNB 1997/78* werd feitelijk geoordeeld dat zo goed als 
zeker is dat de belastingplichtige de schuld nimmer zal voldoen op grond waarvan het 
niet toegestaan was de (resterende) schuld te passiveren. In HR 12 september 2003, BNB 

68 HR 27 januari 1988, BNB 1988/217c* en HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364.
69 H. Lohuis en R.A. Reigersman in hun noot onder HR 3 december 2004, FED 2005/17.
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2004/152 werd de oprenting van de schuld niet reëel geacht, omdat in die omstandighe-
den moest worden aangenomen dat de bank dat bedrag niet zou invorderen en de schuld 
derhalve niet behoefde te worden voldaan. In de onderhavige situatie kon niet geoordeeld 
worden dat de schuld niet behoefde te worden voldaan of nimmer zou worden voldaan, 
omdat de schuld ingevorderd en betaald kon worden indien nieuwe activiteiten of activa 
worden ingebracht. Indien de Hoge Raad wel in lijn met de arresten HR 27 november 
1996, BNB 1997/78* en HR 12 september 2003, BNB 2004/152 had geoordeeld dat de rente 
niet gepassiveerd kon worden, zou dat er mijns inziens bovendien toe leiden dat op het 
moment van betaling van de rente op een later tijdstip (na inbreng van activa of activitei-
ten) de rente alsnog aftrekbaar zou zijn.
In de situatie van een schuld aan een derde zou er geen rente meer in aanmerking kunnen 
worden en zou de schuld zelfs vrij moeten vallen. Indien enkel vanwege de aandeelhou-
dersrelatie niet geconcludeerd kan worden dat de schuld nimmer voldaan zal worden, 
dient het fiscale resultaat daarvan gezuiverd te worden. Het is mijns inziens dan ook 
terecht dat de rente niet in aftrek kan worden gebracht.
Hoewel ik mij derhalve kan vinden in het oordeel de renteaftrek niet toe te staan, acht ik 
de formulering van de Hoge Raad niet gelukkig. De Hoge Raad oordeelt immers dat ‘onder 
die omstandigheden moet worden aangenomen dat belanghebbende en haar aandeelhou-
der, aan wie belanghebbende de hoofdsom schuldig was, niet in werkelijkheid een ver-
plichting van belanghebbende aan haar aandeelhouder ter zake van de hoofdsom rente te 
betalen hebben totstandgebracht dan wel gehandhaafd’. De bewoording suggereert dat de 
Hoge Raad oordeelt over wat partijen daadwerkelijk hebben beoogd en afgesproken. De 
Hoge Raad treedt dan – zoals Essers concludeert – op als feitenrechter. Mijns inziens zul-
len partijen echter wel degelijk beoogd hebben om de civielrechtelijke verplichting tot 
betaling van rente te handhaven om daarmee fiscaal een voordeel te genieten. De Hoge 
Raad laadt de verdenking op zich door de gekozen bewoordingen hier de civiele en fiscale 
werkelijkheid door elkaar te halen. Mijns inziens had de Hoge Raad dienen te oordelen 
dat handhaving van de renteverplichting zich in de aandeelhouderssfeer bevindt en de 
rentebijschrijving derhalve niet aftrekbaar is. Deze uitleg sluit ook aan bij de in hoofdstuk 
4 besproken arresten waarin een belastingplichtige vanwege aandeelhoudersmotieven 
een debiteurenrisico op zich neemt zonder een adequate tegenprestatie te krijgen. Ook in 
die situaties werden, evenals hier dus het geval is, de gevolgen van dat onzakelijk hande-
len uit de winstsfeer geëlimineerd. In het arrest HR 29 augustus 1997, BNB 1997/346 wer-
den vergelijkbare bewoordingen door de Hoge Raad gebruikt als in het onderhavige 
arrest. In dat arrest was aan de orde dat groepsmaatschappijen door hun handelwijze had-
den beoogd een afwaarderingsverlies op de vordering ten laste van de Nederlandse winst 
van belanghebbende te brengen. De Hoge Raad oordeelde dat ‘het Hof kennelijk bedoelt 
dat het aannemelijk acht dat tussen belanghebbende en B NV [de buitenlandse moeder-
maatschappij, ACPB] is overeengekomen dat B NV dit risico zal dragen.’ [cursivering ACPB].
Uit dit arrest kan naar mijn mening worden opgemaakt dat niet alleen sprake kan zijn van 
onzakelijke rechtshandelingen tussen gelieerde maatschappijen, maar dat in bepaalde 
situaties ook het handhaven van bestaande verplichtingen als onzakelijk kan worden aan-
gemerkt. In beide situaties dient de fiscale winst te worden gezuiverd van de gevolgen.
In de onderhavige situatie – vanaf 1994 had belanghebbende geen activiteiten en geen 
activa meer – is het mijns inziens evident dat continuering van de renteverplichting onza-
kelijk was. Indien sprake was van een schuld aan een derde, zou de gehele schuld zelfs 
moeten vrijvallen zo bleek uit HR 27 november 1996, BNB 1997/78*. De vraag hoeveel acti-
viteiten en activa er nog moeten zijn om de continuering van een renteverplichting nog 
als zakelijk te kunnen kwalificeren, is mijns inziens een feitelijke kwestie. Hierover kun-
nen mijns inziens dan ook nog geschillen worden verwacht.70 De conclusie van Lohuis en 
Reigersman dat voor elke rechtsverhouding van dag tot dag een toetsing nodig is, acht ik 
te zwaar aangezet. Alleen uitzonderlijke situaties, zoals in het onderhavige arrest, zullen 
reden vormen voor de conclusie dat sprake is van een onzakelijk handelen waarvan de fis-
cale winst gezuiverd moet worden.
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5.9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1 Voor de waardering van schulden geldt op grond van goed koopmansgebruik dat winst 
bij realisatie wordt genomen en een verlies zodra dat wordt voorzien.

2 Laagrentende of renteloze schulden dienen op de contante waarde gewaardeerd te 
worden indien de contante waarde aanmerkelijk lager is dan de nominale waarde.

3 Bij een voorgenomen voortzetting van een vastrentende schuld mag de schuld niet op 
een hoger bedrag worden gewaardeerd indien de marktrente daalt.

4 Schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de historische koers. Indien de 
actuele koers hoger is, kan tegen die hogere koers worden gewaardeerd. Ik acht het in 
strijd met goed koopmansgebruik om winst te nemen op een direct opeisbare schuld 
door die te waarderen tegen een lagere dan de historische koers.

5 Bij de waardering van een schuld houdt de belastingplichtige in beginsel geen reke-
ning met zijn eigen (in)solvabiliteit. Een schuld wordt in beginsel op nominale waarde 
gewaardeerd. Dit is een basisconcept die ook aan de Wet Vpb 1969 in samenhang met 
de winstbepalingen in de Wet IB 2001 ten grondslag ligt.

6 Voor de waardering van een renteschuld gelden dezelfde regels als voor de waardering 
van een hoofdsom, zo kan worden opgemaakt uit HR 12 september 2003, BNB 2004/
152.

7 Indien een ondernemer bepaalde schulden niet of niet volledig behoeft te voldoen, 
treedt daardoor voor die ondernemer een vermogensvermeerdering op die als winst 
uit onderneming moet worden beschouwd, zo volgt uit HR 18 oktober 2002 (Fokker II), 
BNB 2003/44c*.

8 Het intreden van het faillissement en zelfs het verbindend worden van de slotuitde-
lingslijst leidt op zichzelf niet reeds tot winst. Dit blijkt uit HR 18 oktober 2002 (Fokker 
II), BNB 2003/44c*. Vermogensvereffening is derhalve geen vermogensvooruitgang.

9 Op grond van goed koopmansgebruik is winstneming verplicht als vaststaat of zo goed 
als zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan en de 
omvang van het ter zake verkregen voordeel vaststaat. Dit volgt uit HR 14 juni 2000 
(Fokker I), BNB 2000/269c*.

10 Indien reeds op het moment van passivering van een schuld aan de voorwaarde van 
Fokker I wordt voldaan, bijvoorbeeld indien een vennootschap een schuld heeft aan 
een derde en geen activa en activiteiten meer heeft, is passivering van de schuld niet 
toegestaan. Dit kan worden opgemaakt uit HR 27 november 1996, BNB 1997/78*. Zolang 
een vennootschap activiteiten heeft, zal winstneming op schulden niet aan de orde 
zijn, omdat dan de mogelijkheid van terugbetaling blijft bestaan.

11 Bij een schuld aan een groepsmaatschappij kan mijns inziens niet worden geconclu-
deerd dat vaststaat of zo goed als zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig 
zullen worden voldaan. Er kan immers niet worden uitgesloten dat de schuldenaar als 
gevolg van de start van nieuwe activiteiten of de inbreng van activa in staat zal zijn de 
schuld in de toekomst af te lossen. Uit HR 3 december 2004, BNB 2005/93 blijkt dat het 
handhaven van de renteverplichting zich in de aandeelhouderssfeer kan bevinden en 
de rentevergoeding niet ten laste van de fiscale winst kan worden gebracht.

12 Uit het genoemde arrest HR 3 december 2004, BNB 2005/93 blijkt dat in gelieerde ver-
houdingen ook het niet-handelen, het stilzitten, onder omstandigheden als onzakelijk 
kan worden aangemerkt en de gevolgen daarvan uit de fiscale winst geëlimineerd die-
nen te worden.

70 In HR 17 december 2004, BNB 2005/107* is de omgekeerde situatie aan de orde, namelijk of het 
afzien van rente als zakelijk of onzakelijk dient te worden aangemerkt. Belanghebbende is van 
mening zij dat op grond van HR 31 mei 1978, BNB 1978/252* recht heeft op een aftrek ter grootte 
van een arm’s length-vergoeding. Hof Arnhem was van mening dat dat niet zo was, omdat het 
afzien van rente in de onderhavige situatie zakelijk was. De Hoge Raad heeft de uitspraak gecas-
seerd en verwezen naar Hof Den Bosch. Ik verwijs ook naar de annotatie van R.J. de Vries onder 
het arrest in BNB 2005/107*.
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6 De omzetting en hybridisering van een 
afgewaardeerde vordering

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regeling die in art. 13ba Wet Vpb 1969 is getroffen 
voor de omzetting van afgewaardeerde vorderingen. In paragraaf 6.2 wordt eerst een his-
torische verkenning gedaan. In die paragraaf wordt allereerst stilgestaan bij de jurispru-
dentie die aanleiding heeft gegeven voor een wettelijke regeling. Vervolgens wordt ach-
tereenvolgens ingegaan op de wettelijke regelingen van 1990 en 2001 alsmede de keuzes 
die daaraan ten grondslag liggen. In pagraaf 6.3 wordt vervolgens in hoofdlijnen ingegaan 
op art. 13ba Wet Vpb 1969 en de door de wetgever gemaakte keuzes. In pagraaf 6.4 vindt 
vervolgens een evaluatie plaats van de door de wetgever gemaakte keuzes. In paragraaf 
6.5 komen de civielrechtelijke aspecten van een omzetting aan de orde. In paragraaf 6.6 
wordt art. 13ba Wet Vpb 1969 uitgebreid inhoudelijk besproken. Paragraaf 6.7 bevat de 
samenvatting en conclusies. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 6.8 afgesloten met een eva-
luerende paragraaf waarbij toetsing aan de voor dit onderzoek gehanteerde criteria plaats-
vindt.

6.2 HISTORISCHE VERKENNING

6.2.1 Inleiding

In deze paragraaf zal allereerst worden ingegaan op de jurisprudentie die aanleiding 
vormde voor een wettelijke regeling inzake afgewaardeerde vorderingen, te weten HR 
25 juni 1969, BNB 1969/202 en HR 26 april 1978, BNB 1978/140. Tevens zal worden inge-
gaan op HR 10 maart 1993, BNB 1993/237, aangezien dat arrest nauw samenhangt met HR 
25 juni 1969, BNB 1969/202. Daarna zal worden ingegaan op de hoofdlijnen van de rege-
ling die in 1990 is ingevoerd, de regeling met ingang van 2001 alsmede de (huidige) rege-
ling die ultimo 2005 is ingevoerd. Daarbij zal ook kort aandacht besteed worden aan de 
afwegingen die de wetgever heeft gemaakt.

6.2.2 Jurisprudentie die aanleiding vormde voor de wetgeving

6.2.2.1 HR 25 juni 1969, BNB 1969/202
De situatie van HR 25 juni 1969, BNB 1969/202 was als volgt. Belanghebbende had een ver-
liessaldo van ruim ƒ 72.000. De enig aandeelhouder van belanghebbende had een niet-ver-
haalbare vordering van ƒ 61.506,67 op belanghebbende. Het aandelenkapitaal van belang-
hebbende werd uitgebreid met ƒ 65.000. De volstorting van de aandelen door de enig aan-
deelhouder geschiedde door middel van verrekening met de vordering van de 
aandeelhouder op belanghebbende en een inbreng met een reële waarde van ƒ 3493,33.
Belanghebbende was van mening dat voor een bedrag van ƒ 65.000 een kapitaalstorting 
had plaatsgevonden en derhalve ter zake van de omzetting geen winst werd geconsta-
teerd. De inspecteur was van mening dat wel degelijk winst werd geconstateerd, welke 
winst met de aanwezige verliezen moesten worden verrekend. Het hof vatte de zienswijze 
van de inspecteur als volgt samen:
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‘dat de […] schuldeiser zijn praktisch waardeloze vordering prijsgaf en slechts 
een reële waarde van ƒ 3493,33 inbracht; dat de vermogensvermeerdering, ont-
staan door het prijsgeven van de vordering ter bevordering van de reorganisa-
tie, dus ƒ 61506,67 bedroeg en deze de te verrekenen verliezen uit de jaren 
1957-1959 niet overtrof, zodat zij terecht bij het berekenen van de winst in aan-
merking werd genomen; dat de uitreiking van ƒ 65000 toonderaandelen hier-
aan niet afdoet, nu slechts een reële waarde van f 3493,33 werd ingebracht; dat 
deze aandelen voor een nominaal bedrag van ƒ 61 506,67 het karakter hebben 
van winstbewijzen of bonusaandelen t.l.v. toekomstige winst; dat storting op 
aandelen mede dient als waarborg voor derden, hetgeen medebrengt, dat de 
storting moet bestaan uit reële waarden; dat bovendien schuldvergelijking ten 
aanzien van een verplichting tot storting door de wet wordt uitgesloten; dat 
mitsdien de vermogensvermeerdering niet haar oorzaak vindt in de aandelen-
uitgifte.’

Het hof gaf belanghebbende gelijk en overwoog:

‘dat, indien tussen een n.v. en haar schuldeiser wordt overeengekomen dat de 
op haar bestaande vordering wordt geconverteerd in aandelen tot eenzelfde 
nominaal bedrag, de schuldeiser in zijn stortingsplicht niet tekort schiet; dat 
zulks niet anders wordt indien de vordering in objectieve zin waardeloos zou 
zijn, aangezien dan toch de schuldenaar tegenover de volledige delging van zijn 
schuld de volstorting van de tot een gelijk bedrag uitgegeven aandelen heeft 
aanvaard; dat deze gang van zaken niet strekt ten nadele van andere crediteu-
ren; dat, zo zij aanwezig waren, hun verhaalsrechten met het wegvallen van de 
in de conversie toestemmende crediteur slechts zouden worden verbeterd; dat 
i.c. de andere crediteuren waren voldaan en hun belangen niet meer konden 
worden geschaad; dat mitsdien anders dan de Insp. stelt, niet gehandeld werd 
in strijd met de art.38a en 38c K; dat, al ware zulks anders, dit slechts ten 
gevolge zou hebben dat de vordering tot volstorting der aandelen tot een bedrag 
van f 61 506,67 zou zijn blijven bestaan t.o.v. de oorspronkelijke aandeelhouder 
of diens opvolger voor zover deze bij de verkrijging niet te goeder trouw was, 
welke vordering tot het vermogen van belangh. zou zijn te rekenen, terwijl dan 
de schuld aan de NV Y tot hetzelfde bedrag in stand zou zijn gebleven; dat de 
ontstane vermogensvermeerdering alsdan uit de stortingsplicht op de aandelen 
zou zijn ontstaan en niet tot de winst zou bijdragen; dat derhalve geen winst tot 
een bedrag van ƒ 61 506,67 werd gemaakt en het voorschrift van art. 12 VeB, dat 
slechts geldt zo winst zich voordoet, niet ter toetse kan komen;’

De staatssecretaris ging in cassatie en droeg drie middelen aan.
In de eerste plaats was de staatssecretaris van mening dat belanghebbende op grond van 
goed koopmansgebruik haar schulden had moeten laten vrijvallen. Belanghebbende was 
feitelijk failliet en het faillissement was slechts voorkomen doordat de grootste crediteur, 
tevens enig aandeelhouder, het niet opportuun oordeelde om het faillissement aan te vra-
gen. Op grond van goed koopmansgebruik diende de schulden dan gewaardeerd te wor-
den op het bedrag dat op de schulden redelijkerwijs voldaan kon worden.
In het tweede cassatiemiddel stelde de staatssecretaris zich op het standpunt dat het er 
voor de heffing van vennootschapsbelasting op aankomt of belanghebbende geacht kan 
worden een kwijtschelding te hebben genoten, nu zij bij bedoelde conversie tegen afgifte 
van aandelen die een waarde hadden van enkele procenten van de nominale waarde 
gekweten werd voor het volle nominale bedrag van haar schuld. Het leidt naar de mening 
van de staatssecretaris geen twijfel dat belanghebbende bij de conversie een kwijtschel-
dingsvoordeel, althans een voordeel dat met een kwijtscheldingsvoordeel op één lijn 
staat, heeft genoten. Alleen ter grootte van het pro rata aandeel van de schuldeiser in de 
activa van belanghebbende, welke activa ƒ 826,75 bedroegen, is naar de mening van de 
staatssecretaris sprake van een kapitaalstorting. Omdat er naast de schuld die wordt 
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omgezet nog een schuld van ƒ 1.585 is, kan het bedrag van de kapitaalstorting naar de 
mening van de staatssecretaris berekend worden op 61.506/63.091 * ƒ 826,75, derhalve 
ƒ 806. Het kwijtscheldingsvoordeel is dan gelijk aan de ƒ 61.506 minus 806, derhalve 
ƒ 60.700. In het derde cassatiemiddel draagt de staatssecretaris, voor het geval inderdaad 
uitgegaan moet worden van een kapitaalstorting van ƒ 65.000, aan dat sprake is van een 
winstuitdeling ter grootte van circa ƒ 61.506,67 en derhalve van een belastbaar voordeel 
van hetzelfde bedrag. In de toelichting hierop geeft de staatssecretaris aan dat een nv die 
grote verliezen heeft geleden en in een toestand van faillissement verkeert, alvorens 
nieuwe activiteiten aan te vangen met haar schuldeisers tot een akkoord tracht te komen. 
Belanghebbende heeft afgezien van de mogelijkheid van een akkoord en aldus haar 
schuldeiser, tevens enig aandeelhouder, in diens kwaliteit van aandeelhouder bevoor-
deeld met het bedrag dat bij een akkoord zou zijn kwijtgescholden.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Ten aanzien van het eerste middel overweegt 
de Hoge Raad dat dit feitelijke grondslag mist, omdat uit de hofuitspraak niet blijkt dat de 
door de staatssecretaris aangedragen omstandigheden die tot afboeking van de schulden 
hadden moeten leiden, aanwezig waren. Ten aanzien van het tweede middel overweegt 
de Hoge Raad dat volstorting van aandelen kan geschieden door een vereffeningsovereen-
komst, waarbij krachtens de wil van de vennootschap en de wederpartij verrekening 
plaatsvindt. Terecht heeft het hof dan ook besloten dat de nieuwe aandelen zijn volgestort 
en belanghebbendes schulden zijn voldaan. Er is geen feitelijke grondslag om in plaats 
van voldoening van de schuld te concluderen tot kwijtschelding of een handeling met 
daarmee op één lijn te stellen gevolgen. Ten aanzien van het derde middel wordt overwo-
gen dat uit hetgeen is vastgesteld volgt dat belanghebbende haar schuld aan aandeelhou-
der volledig heeft voldaan, daartoe door de bij wijze van onderlinge verrekening gedane 
kapitaalstorting in staat gesteld.

6.2.2.2 HR 26 april 1978, BNB 1978/140
Nadat de fiscus bot had gevangen bij de debiteur, probeerde hij bij de crediteur een winst 
te constateren ter zake van de omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelen-
kapitaal. Dit leidde tot het arrest HR 26 april 1978, BNB 1978/140. De casus was kort 
samengevat als volgt. Belanghebbende hield 50% van de aandelen in een nv en had, even-
als haar medeaandeelhouder, tevens aanzienlijke bedragen aan de nv geleend. Ultimo 
1969 had belanghebbende haar nominale vorderingen van ƒ 441.202 afgewaardeerd met 
een bedrag van ƒ 96.000 tot ƒ 345.202. In 1970 werden door de nv nieuwe aandelen aan 
de aandeelhouders uitgegeven, waardoor het aandelenbezit van belanghebbende steeg 
van ƒ 8.000 tot ƒ 100.000. De stortingsplicht van ƒ 92.000 werd voldaan door inbreng van 
een deel van haar vordering op de nv. Ultimo 1970 waardeerde belanghebbende haar vor-
dering op de nv ƒ 4.000 onder de nominale waarde.
Bij de aanslagregeling heeft de inspecteur de door belanghebbende in 1970 verworven 
aandelen gewaardeerd op de nominale waarde van ƒ 92.000 en dientengevolge de aange-
geven winst met ƒ 92.000 verhoogd.1 Belanghebbende was van mening dat de inbreng van 
een gedeelte, groot ƒ 92.000, van haar vordering op de nv geen grond opleverde de aldus 
volgestorte aandelen op een hoger bedrag dan nihil te waarderen. De waarde van het inge-
brachte gedeelte van de vordering was nihil, zodat ook de kostprijs van de verkregen aan-
delen nihil bedroeg. De inspecteur stelde hiertegenover dat belanghebbende door de 
inbreng van de vordering werd bevrijd van een volwaardige schuld, te weten haar ver-
plichting de bij haar geplaatste aandelen vol te storten. Ook indien het door de belangheb-
bende ingebrachte gedeelte van haar vordering geen waarde zou hebben, dienen de aldus 
volgestorte aandelen naar de mening van de inspecteur derhalve op de nominale waarde 
te worden gewaardeerd.
Het hof stelt belanghebbende in het gelijk na de volgende overweging:

1 De deelnemingsvrijstelling was in de onderhavige casus in het jaar 1970 niet van toepassing 
omdat belanghebbende in dat jaar niet voldeed aan de toen geldende annaal bezitseis.
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‘dat belanghebbende, die de helft van alle geplaatste aandelen van de NV bezat, 
deze laatste tevens financierde, onder meer door een vaste en duurzame geldle-
ning; dat de aandelen en de vordering uit deze geldlening aldus niet anders 
waren dan vormen van een blijvende deelneming – in economische zin – van 
belanghebbende in de NV; dat, nu tussen belanghebbende en de enige andere 
aandeelhoudster van de NV – naar tussen partijen buiten geschil is – een goede 
samenwerking bestond en bestaat, belanghebbendes deelneming in de NV op 
een lijn gesteld kan worden met een deelneming door een moedermaatschappij 
in een dochtermaatschappij; dat de geheel door de verhouding moedermaat-
schappij-dochtermaatschappij bepaalde plaats, die de aandelen en de plaats, die 
de geldlening in het vermogen van belanghebbende innamen in economisch 
opzicht niet verschilden; dat de deelneming niet van aard veranderde doordat 
in 1970 het uit de geldlening bestaande deel van de deelneming tot een bedrag 
van ƒ 92 000 werd omgezet in aandelen, welker nominale waarde hetzelfde 
bedrag beliep; dat dan ook bij die omzetting, voor zover de deelneming uit een 
vordering bestond, geen realisatie van dit belang plaatsvond; dat het belangheb-
bende daarom vrij stond als aanschaffingskosten van de aandelen aan te nemen 
het bedrag, waarvoor het in aandelen omgezette gedeelte der geldlening te 
boek stond; dat de boekwaarde van het in aandelen omgezette gedeelte van de 
vordering nihil bedroeg; dat toch per 1 januari 1970 op de, toen ƒ 441 202 
bedragende, vordering wegens geringe solventie van de debitrice werd afge-
boekt ƒ 96 000 en per 31 december van dat jaar ƒ 4000.’

Verder geeft het hof aan dat zelfs indien de aandelen op nominale waarde gewaardeerd 
zouden moeten worden op het moment van omzetting, de aandelen vervolgens ten laste 
van de winst weer kunnen worden afgewaardeerd naar de werkelijke waarde, te weten 
nihil.
De staatssecretaris gaat tegen deze uitspraak in cassatie. In het eerste onderdeel van het 
middel betoogt hij primair dat de aandelen in en de vordering op de deelneming econo-
misch niet dezelfde plaats innemen, zodat het hof ten onrechte de ruilgedachte heeft toe-
gepast. Subsidiair stelde de staatssecretaris dat indien de ruilarresten van toepassing zijn, 
de inspecteur terecht heeft gesteld dat de boekwaarde van het voor de volstorting van de 
uitgegeven aandelen benutte deel een evenredig deel van de boekwaarde van de oorspron-
kelijke, ondeelbare, vordering beliep. De inbreng van een gedeelte van de vordering 
leidde derhalve tot een boekwinst gelijk aan het verschil tussen het nominale bedrag van 
het ingebrachte deel van de vordering en de pro rata toegerekende boekwaarde. Tot slot 
bestreed de staatssecretaris in het tweede onderdeel van het middel de overweging ten 
overvloede van het hof inzake de interpretatie van de annaal bezitseis. Van Soest merkt 
in zijn conclusie het volgende op:

‘Naar het mij voorkomt, is de fiscaalrechtelijke analyse van de transactie in sep-
tember 1970 in wezen eenvoudig. Een groot-aandeelhouder van een vennoot-
schap met een groot verliessaldo getroost zich om hem moverende redenen (het 
staat trouwens vast – overweging 2 – , dat de uitbreiding van het kapitaal 
gepaard ging met een reorganisatie), dat een deel van zijn vordering wordt 
omgezet in aandelen, dat wil zeggen dat hij in zoverre zijn concurrente positie 
prijsgeeft en een post concurrente positie aanvaardt. Indien nu het overblij-
vende deel van de concurrente vordering na deze transactie nog niet volwaardig 
is, ligt het voor de hand de boekwaarde van de oorspronkelijke vordering 
geheel toe te rekenen aan het activum dat in geval van verhaal nog iets oplevert, 
dat is de overblijvende vordering, en in het geheel niet aan het activum dat in 
dat geval geheel verloren gaat, dat zijn de aandelen. Zo goed koopmansgebruik 
deze toerekening al niet voorschrijft, dan gedoogt het haar toch zeker. Het 
komt mij voor, dat het Hof de zojuist uiteengezette gedachtengang in zijn over-
weging “omtrent de tweede grief”, in het bijzonder in de 5e en 6e al., heeft neer-
gelegd en dat het derhalve, wat er zij van de overige onderdelen van de overwe-
ging, een juiste beslissing heeft genomen. […]
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De Staatssecretaris betoogt nu, naar het mij voorkomt terecht, dat door de 
inwerkingtreding van de Wet Vpb 1969 het fiscale regime voor tot een deelne-
ming behorende aandelen in essentieel opzicht gewijzigd is bij vergelijking met 
dat voor vorderingen, met name doordat thans vermogensveranderingen, 
betreffende de aandelen, in beginsel onder de deelnemingsvrijstelling vallen. 
Zulks brengt mede, dat op omzetting van vorderingen op een dochtermaat-
schappij in aandelen thans veeleer HR 3 mei 1961, BNB 1961/178, dan HR 
15 januari 1958, BNB 1958/85, van toepassing is (…). Dat de grief desondanks 
naar mijn oordeel niet tot cassatie kan leiden, berust erop, dat het uitgangspunt 
niet juist is. Het Hof heeft weliswaar termen gebezigd die stroken met de weer-
gegeven jurisprudentie, maar daarmede nog niet de ruilgedachte toegepast. Die 
gedachte komt eerst aan de orde, indien het afgestane bedrijfsmiddel te boek 
staat voor een boekwaarde, lager dan de werkelijke waarde, en haar toepassing 
voorkomt dan, dat de boekwinst “eruit rolt”. In het onderhavige geval was de 
vordering gewaardeerd op haar bedrijfswaarde, die lager was dan de kostprijs, 
en in dat geval betekent de ruiling tegen een ander activum weliswaar realisatie 
van het vermogensbestanddeel, maar geen winst. Nu doet zich bij de onderha-
vige ruiling, naar de Inspecteur heeft gesteld (overweging 6), de bijzonderheid 
voor, dat de belanghebbende door de inbreng van een deel van haar vordering 
werd bevrijd van een volwaardige schuld, te weten haar verplichting de bij haar 
geplaatste aandelen vol te storten. Deze bijzonderheid neemt evenwel niet weg, 
dat, nu het vennootschapsrecht de mogelijkheid opent deze bevrijding te berei-
ken door “inbreng”' van een activum waarvan de bedrijfswaarde nihil bedraagt 
(…) het daardoor verkregen activum bijgevolg een kostprijs van nihil heeft. (…) 
Ik meen dan ook, dat de primaire grief niet tot cassatie kan leiden. De subsidi-
aire grief houdt in, dat de kostprijs van de nieuw geplaatste aandelen (nominaal 
ƒ 92 000) gesteld moet worden op een evenredig deel van de boekwaarde van de 
gehele vordering (ƒ  345 202/441 202 x ƒ 92 000 = ƒ 71 950). Aangezien de over-
blijvende vordering (nominaal ƒ 441 202 – ƒ 92 000 = f 349 202) in bedrijfs-
waarde niet minder is dan de gehele vordering voor de transactie, wordt aldus 
een boekwinst behaald van ƒ 71 950. Gelijk ik hiervoor betoogde, acht ik het in 
overeenstemming met goed koopmansgebruik de gehele boekwaarde van de 
vordering toe te rekenen aan het na de transactie overblijvende gedeelte daar-
van. Ik kan niet inzien, op welke grond goed koopmansgebruik ertoe zou kun-
nen dwingen de boekwaarde van de vordering naar evenredigheid te verdelen 
over hetgeen vordering, dus concurrent, blijft en hetgeen kapitaal, dus postcon-
current, wordt. Derhalve faalt naar mijn oordeel ook de subsidiaire grief.
(…)
 Het middel ongegrond bevindende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep.’

De Hoge Raad volgt de advocaat-generaal en stelt belanghebbende in het gelijk. De Hoge 
Raad overweegt omtrent het in cassatie aangedragen middel:

‘(…) dat belanghebbende in september 1970 haar storting in de uitbreiding van 
het kapitaal van A NV verrichtte door omzetting van een deel van haar vorde-
ring op deze NV ten bedrage van ƒ 92 000 in aandelenkapitaal; dat onder deze 
omstandigheden goed koopmansgebruik zich er niet tegen verzette dat belang-
hebbende er voor haar fiscale winstberekening van uitging dat zij in september 
1970 een deel van haar vordering, nominaal ƒ 92 000 en ter waarde van nihil, 
heeft omgezet in een uitbreiding van haar deelneming met een nominaal 
bedrag van ƒ 92 000 waarvan de kostprijs en de bedrijfswaarde nihil bedroegen, 
zodat te dezen niet van een realisatie van een voordeel kon worden gesproken; 
dat in de toelichting op het middel wordt gesteld dat belanghebbende door de 
inbreng van een deel van haar vordering bevrijd werd van een volwaardige 
schuld, te weten haar verplichting de bij haar geplaatste aandelen vol te storten 
zodat deze inbreng voor belanghebbende een voordeel inhield, doch dit voor de 
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fiscale winstberekening van belanghebbende betekenis mist, reeds omdat goed 
koopmansgebruik haar toestond om de aandelen, die zij had verkregen tegen 
inbreng van een deel van haar vordering ter waarde van nihil, voor deze waarde 
fiscaal te boek te stellen; dat in de toelichting op het middel voorts wordt 
betoogd dat het Hof ten onrechte de zogenaamde ruilgedachte heeft toegepast 
doch dit betoog feitelijke grondslag ontbeert; dat immers de ruilgedachte ten 
doel heeft de in de boekwaarde van enig activum aanwezige stille reserve te 
laten verhuizen naar de boekwaarde van een vervangend activum, zodat deze 
gedachte niet aan de orde kan komen in een geval als het onderhavige, waarbij 
in de boekwaarde van het vervangen activum, te weten het omgezette deel van 
de vordering, juist geen stille reserve aanwezig was; dat mitsdien onderdeel I 
van het middel niet tot cassatie kan leiden
O. omtrent het middel, onderdeel II: dat dit onderdeel van het middel, nu het 
eerste onderdeel daarvan niet gegrond is bevonden, niet aan de orde komt (…)’

6.2.2.3 HR 10 maart 1993, BNB 1993/237
HR 10 maart 1993, BNB 1993/237 betrof de inbreng van een waardeloze vordering in de 
schuldenaar ten titel van informele kapitaalstorting. Ook in die situatie wordt bij de debi-
teur geen winst geconstateerd. De casus was als volgt.
De aandeelhouder van belanghebbende heeft alle aandelen in belanghebbende alsmede 
een economisch bezien waardeloze vordering op belanghebbende gekocht voor een 
bedrag van ƒ 1. Vervolgens zijn belanghebbende en haar aandeelhouder overeengekomen 
dat laatstgenoemde haar vordering op belanghebbende inbrengt als informele kapitaal-
storting in belanghebbende. De inspecteur was van mening dat in feite sprake was van een 
kwijtschelding, zodat belanghebbende winst genoot. Hof Leeuwarden oordeelde als volgt:

‘6.4. Het vorenoverwogene voert het Hof tot de gevolgtrekking, dat het voor-
deel, hetwelk voor belanghebbende voortvloeit uit het voor haar wegvallen van 
haar schuld aan B Holding BV, zijn oorzaak heeft gevonden in het aandeelhou-
derschap van B Holding BV en niet in de bedrijfsvoering van belanghebbende, 
zodat dat voordeel niet dient te worden gerekend tot de winst van belangheb-
bende. 6.5. Ten overvloede merkt het Hof overigens nog op dat, indien al sprake 
zou zijn – gelijk door de Inspecteur gesteld – van een kwijtschelding van de vor-
dering door B Holding BV, deze kwijtschelding op de gronden, gelijk overwogen 
onder 6.2, door B Holding BV gedaan zou zijn in haar hoedanigheid van aandeel-
houdster in belanghebbende, zodat het daaruit voortvloeiende voordeel voor 
belanghebbende op de grond, gelijk overwogen onder 6.4, niet tot haar winst 
dient te worden gerekend. 6.6. Het beroep is derhalve gegrond (…)’

De staatssecretaris betoogt in zijn beroepschrift in cassatie dat belanghebbende een ver-
mogensbestanddeel verkrijgt dat geen waarde heeft, zodat van een informele kapitaal-
storting geen sprake kan zijn, dan wel hooguit tot het symbolische bedrag van ƒ 1. De 
Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof, na het volgende te hebben overwogen:

‘3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat het aannemelijk acht dat de overdracht van 
de vordering op belanghebbende aan haar door B Holding BV uitsluitend is ver-
richt in haar hoedanigheid van aandeelhoudster in belanghebbende teneinde 
belanghebbende in haar vermogenspositie te versterken, welk oordeel het Hof 
heeft gegrond op de vaststelling dat B Holding BV, behoudens een door het Hof 
niet van betekenis geachte verhoudingsgewijs geringe crediteurenpositie geen 
andere relatie met belanghebbende onderhield dan die van aandeelhoudster. 
Dit oordeel is van feitelijke aard, zodat de juistheid ervan in cassatie niet ter 
beoordeling staat, terwijl het ook niet onbegrijpelijk is of ontoereikend is gemo-
tiveerd. 3.3. Voor zover het middel betoogt dat het Hof bij de vorming van voor-
meld oordeel heeft miskend dat belanghebbende bij de overdracht van de vor-
dering een vermogensbestanddeel heeft verkregen dat in het economische ver-
keer geen waarde heeft, dan wel een waarde heeft van f 1, faalt het evenzeer, 
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aangezien bij de beoordeling van de waarde moet worden uitgegaan van de 
nominale waarde, zijnde het bedrag van de schuld waarvan belanghebbende als 
debiteur wordt bevrijd.’

Zowel het tenietgaan van de schuld als gevolg van verrekening met de stortingsverplich-
ting bij een formele kapitaalstorting als het tenietgaan als gevolg van een informele kapi-
taalstorting speelt zich af in de kapitaalsfeer en leidt derhalve niet tot fiscale winst bij de 
schuldenaar.

6.2.2.4 Analyse
Uit de hierboven besproken arresten kan worden geconcludeerd dat de omzetting van een 
met een onvolwaardige vordering corresponderende schuld in formeel of informeel kapi-
taal noch bij de schuldeiser noch bij de schuldenaar tot winst leidt.
In hun analyse van HR 25 juni 1969, BNB 1969/202 merken Den Boer, Strik en De Vries op 
dat naar hun mening de vereffening van de schuld zou dienen mee te brengen dat de moe-
dermaatschappij/crediteur winst realiseert tot het verschil tussen de hoofdsom van de vor-
dering en de fiscale boekwaarde daarvan.2 Zij ontleden de vereffeningsovereenkomst als 
volgt: (1) de moedermaatschappij stort de door de dochtermaatschappij nieuw geplaatste 
aandelen in contanten geheel vol, en (2) de moedermaatschappij ontvangt vervolgens de 
hoofdsom van haar vordering ten titel van aflossing. De volstorting van de nieuw uitgege-
ven aandelen leidt bij de moedermaatschappij tot een verhoging van de kostprijs respec-
tievelijk de fiscale boekwaarde van de deelneming tot het bedrag van de nominale waarde 
van de nieuw verkregen aandelen. De aflossing van de – tot nihil afgeboekte – vordering 
door de dochter leidt tot een belaste winst bij de moeder ter grootte van het verschil tus-
sen de (fictief) ontvangen hoofdsom en de fiscale boekwaarde (in casu nihil) van de vorde-
ring. Tegelijkertijd vindt bij de moedermaatschappij een afwaardering plaats van de (uit-
breiding van de) deelneming tot de lagere waarde in het economische verkeer. Deze 
afwaardering komt niet ten laste van de winst.
De benadering van de Hoge Raad in HR 26 april 1978, BNB 1978/140 gaat naar hun mening 
voorbij aan het samenvallen van rechtsmomenten bij de vereffening, namelijk de volstor-
ting van de aandelen door de moeder en de aflossing van de schuld door de dochter. Vol-
gens HR 26 april 1978, BNB 1978/140 zijn de aandelen echter rechtstreeks volgestort door 
middel van de vereffening met een vordering met een werkelijke waarde van nihil. Dit 
leidt naar hun mening tot een merkwaardige en moeilijk te verdedigen tegenspraak met 
HR 25 juni 1969, BNB 1969/202.
Den Boer, Strik en De Vries merken tevens op dat uit het arrest HR 26 april 1978, BNB 
1978/140 volgt dat het de moedermaatschappij op grond van goed koopmansgebruik is 
toegestaan de nieuw verworven aandelen dadelijk voor nihil te boek te stellen. Indien de 
moedermaatschappij de verkregen aandelen wel voor de nominale waarde te boek zou 
hebben gesteld en deze vervolgens tot nihil zou hebben afgewaardeerd, zou dat derhalve 
niet in strijd met goed koopmansgebruik zijn geweest. In dat geval, aldus Den Boer, Strik 
en De Vries zou de moedermaatschappij winst op de vordering hebben moeten boeken, 
terwijl de afwaardering van het nieuw verworven pakket een niet aftrekbaar deelne-
mingsverlies zou hebben gevormd. Het is mijns inziens echter de vraag of deze a contrario 
redenering in het arrest kan worden gelezen. Zoals Den Boer, Strik en De Vries laten zien, 
leidt dat tot een ongerijmde uitkomst. Mogelijk dat de formulering van de Hoge Raad te 
maken heeft met de toenmalige annaal bezitseis. Indien, anders dan in de berechte casus, 
de belastingplichtige de deelneming nog niet had aan het begin van het boekjaar, zou 
waardering van de nieuw verkregen aandelen tegen nominale waarde gevolgd door een 
afwaardering tot hetzelfde resultaat geleid hebben. Het is mijns inziens voorstelbaar dat 
in die situatie waardering van de nieuw verkregen aandelen op nominale waarde, gevolgd 
door een afwaardering naar de waarde in het economische verkeer, eveneens zou zijn toe-

2 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.2.10.A.b. (oud).
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gestaan. Ook merken Den Boer, Strik en De Vries op dat de Hoge Raad het verschil tussen 
totaalwinst en jaarwinst uit het oog lijkt te verliezen. Indien men, zoals de Hoge Raad, van 
oordeel is dat een waardeloze vordering – die in casu economisch een deelneming repre-
senteert – kan worden aangewend voor de uitbreiding van een deelneming, kan goed 
koopmansgebruik naar hun mening in het geheel niet aan de orde komen omdat reeds op 
grond van art. 3.8 Wet IB 2001 geen winst wordt behaald. Ik onderschrijf dat indien op 
grond van art. 3.8 Wet IB 2001 geen winst wordt geconstateerd, aan de jaarwinstbepalin-
gen niet wordt toegekomen. De verklaring voor de door de Hoge Raad gebruikte formule-
ring kan mijns inziens gelegen zijn in het feit dat in verband met de annaal bezitseis in 
het eerste jaar van de deelneming via verschillende waarderingsmethodieken tot het-
zelfde resultaat gekomen kan worden.
Hollander merkt in zijn noot bij HR 25 juni 1969, BNB 1969/202 op dat de poging van de 
inspecteur om in de onderhavige casus instandhouding van de verliezen te voorkomen 
naar zijn mening terecht niet geslaagd is.3 De aandeelhouder van belanghebbende had 
naar zijn mening evengoed aan zijn stortingsverplichting in contanten kunnen voldoen, 
waarna dezelfde contanten door belanghebbende hadden kunnen worden aangewend tot 
aflossing van haar schuld. Den Boer, Strik en De Vries zijn van mening dat tegen de rede-
nering van Hollander valt aan te voeren dat geen enkele aandeelhouder zal inschrijven op 
een emissie van een – materieel bezien – failliete nv, gevolgd door een volstorting in con-
tanten op de bij hem geplaatste aandelen, indien hij niet tevens de enige crediteur van dat 
lichaam is. De op deze wijze plaatsvindende voldoening van de vordering van de enige cre-
diteur spruit naar hun mening dan ook in wezen voort uit zijn kwaliteit van aandeelhou-
der.4 Ik ben het eens met de conclusie dat een op deze wijze plaatsvindende voldoening 
van de crediteur voortvloeit uit zijn kwaliteit als aandeelhouder en zich derhalve in de 
kapitaalsfeer bevindt. Naar mijn mening onderstreept hetgeen Den Boer, Strik en De Vries 
schrijven echter de redenering van Hollander. Hij is immers van mening dat de omzetting 
zich in de kapitaalsfeer afspeelt, hetgeen ook het geval zou zijn indien gekozen was voor 
volstorting in contanten gevolgd door aflossing van de schuld. Althans, hoewel Hollander 
zich daar niet expliciet over uitlaat, begrijp ik hem zo dat ook hij van mening is dat de 
aflossing van de schuld in geval van een ‘kasrondje’ voortvloeit uit aandeelhoudersmotie-
ven en zich derhalve in de kapitaalsfeer bevindt. Overigens is hetgeen Den Boer, Strik en 
De Vries betogen, als ik het goed zie, in tegenspraak met hoe zij de vereffeningsovereen-
komst ontleden, namelijk in een storting in contanten en een belaste aflossing van de 
schuld (zie hiervoor).
Dat de Hoge Raad in HR 10 maart 1993, BNB 1993/237 de verrekening van een schuld met 
een informele kapitaalstorting gelijk behandelt aan de verrekening met een formele kapi-
taalstorting vloeit mijns inziens rechtstreeks voort uit HR 28 juli 1978, BNB 1978/224, 
alwaar voor de belastingheffing een informele kapitaalstorting gelijk is gesteld aan een 
formele kapitaalstorting.5

6.2.3 Hoofdlijnen regeling en keuzes wetgever in 1990

Nadat in 1978 was komen vast te staan dat bij een omzetting van een afgewaardeerde vor-
dering ook geen winst bij de schuldeiser viel te constateren, heeft het tot 28 april 1990 
geduurd voordat de wetgever een wettelijke regeling heeft getroffen in art. 13b (oud) Wet 
Vpb 1969.6

6.2.3.1 Hoofdlijnen regeling
Art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 bepaalde dat de schuldeiser het afwaarderingsverlies diende 
terug te nemen indien een afgewaardeerde vordering werd omgezet in aandelenkapitaal. 

3 J. Hollander in zijn noot onder HR 25 juni 1969, BNB 1969/202
4 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.0.6.D.d..
5 Zo ook J.C.K.W. Bartel in zijn noot onder HR 10 maart 1993, BNB 1993/237*.
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Art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 zag niet alleen op de omzetting van de vordering, maar op 
de volgende vijf rechtshandelingen met betrekking tot de afgewaardeerde vordering:
– de vordering wordt aangewend tot storting op aandelen, bewijzen van deelgerechtigd-

heid of lidmaatschapsrechten in het lichaam waarin wordt deelgenomen;7

– de vordering wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige en het lichaam 
waarin wordt deelgenomen verbonden lichaam;8

– de vordering wordt overgebracht naar het vermogen van een buiten Nederland gedre-
ven onderneming, dan wel naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven 
gedeelte van een onderneming op de winst waarvan een regeling ter voorkoming van 
dubbele belasting van toepassing is;9

– de vordering wordt geheel of gedeeltelijk prijsgegeven;10 en
– het lichaam waarin wordt deelgenomen vervreemdt de onderneming of een gedeelte 

van de onderneming aan een met de belastingplichtige en het lichaam waarin wordt 
deelgenomen verbonden lichaam.11

6.2.3.2 Aanpak bij debiteur of crediteur
In het oorspronkelijke wetsvoorstel tot herziening van de deelnemingsvrijstelling was 
voorgesteld om de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten op positieve deelnemingsvoorde-
len tot het bedrag van het genoten afwaarderingsverlies.12

In de memorie van antwoord merkt de staatssecretaris op dat hij niet heeft gekozen voor 
een systeem waarbij ineens moet worden afgerekend over het totale bedrag van de 
afwaardering van de vordering. Er wordt dan namelijk winst in aanmerking genomen op 
de vordering, terwijl daarvan op dat moment geen sprake is en wellicht nooit zal zijn, 
waardoor overkill zou ontstaan.13 Tevens merkt hij op dat de door hem gekozen benade-
ring zich specifiek richt tegen het profiteren van zowel een aspect van het fiscale regime 
voor leningen als een aspect van de deelnemingsvrijstelling.14

In de tweede nota van wijziging is het eerder door de staatssecretaris afgewezen systeem 
van geforceerde onmiddellijke winstneming alsnog ingevoerd.15De reden voor deze 
ommezwaai was dat naar de mening van de staatssecretaris door het inmiddels gewezen 
arrest HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 de reikwijdte van het oorspronkelijk voorge-
stelde art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 aanzienlijk was ingeperkt en nog slechts op een 
beperkt aantal gevallen zou zien, zodat alsnog de vanuit een oogpunt van uitvoering te 
prefereren hoofdregel, geforceerde onmiddellijke winstneming bij omzetting werd inge-
voerd.16 In het arrest HR 27 januari 1988, BNB 1988/217, het zogenoemde bodemloze-put 
arrest, is beslist dat indien een aandeelhouder een lening verstrekt aan een deelneming 
onder zodanige omstandigheden dat reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest dat die 
lening niet kan worden terugbetaald, voor fiscale doeleinden sprake is van een kapitaal-

6 Ingevoerd bij Wet van 25 april 1990, Stb. 1990, 173. Voor een bespreking van het initiatief-wets-
voorstel Vermeend waarin de deelnemingsvrijstelling van toepassing werd verklaard op waarde-
veranderingen uit hoofde van vorderingen, indien deze vorderingen – direct of indirect – strek-
ken tot duurzame financiering van een deelneming, verwijs ik naar N.H. de Vries, Enkele kantteke-
ningen bij de kritiek op het initiatief-wetsvoorstel-Vermeend inzake de reparatie van de deelnemingsvrijstelling, 
Leids fiscaal Jaarboek, 1987 en J.A.G. van der Geld, ‘Het initiatief-wetsvoorstel Vermeend ter aan-
vulling en reparatie van de deelnemingsvrijstelling’, FED 1986/1265. Het initiatief-wetsvoorstel is 
ingetrokken omdat het eindresultaat van het door de regering ingediende wetsvoorstel voor Ver-
meend acceptabel was.

7 Art. 13b (oud), lid 2 Wet Vpb 1969.
8 Art. 13b (oud), lid 2 Wet Vpb 1969.
9 Art. 13b (oud), lid 2 Wet Vpb 1969.
10 Art. 13b (oud), lid 4 Wet Vpb 1969.
11 Art. 13b (oud), lid 4 Wet Vpb 1969.
12 Zie art. 13, lid 6 van het wetsvoorstel, TK 1986-1987, 19 968, nr. 2.
13 TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 15.
14 TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 15.
15 TK 1989-1990, 19 968, nr. 13.
16 TK 1989-1990, 19 968, nr. 12, p. 1-2.
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storting zodat een verlies daarop niet ten laste van het fiscale resultaat kan worden 
gebracht.

Tijdens de parlementaire behandeling bij de invoering van art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 is 
tevens de mogelijkheid van winstneming bij de schuldenaar aan de orde geweest.17 De 
staatssecretaris achtte deze oplossing echter niet wenselijk. In de eerste plaats was hij van 
mening dat winstneming bij de schuldenaar veelal zou plaatsvinden op een moment 
waarop deze nog geen winst heeft genoten.18 In de tweede plaats vormde een bezwaar dat 
winstneming bij de schuldenaar niet mogelijk zou zijn indien deze niet in Nederland is 
gevestigd. Tot slot was de staatssecretaris van mening dat het juister was om het afwaar-
deringsverlies terug te nemen bij de schuldeiser, omdat deze ook het afwaarderingsverlies 
heeft geleden. Uit de memorie van toelichting kon mijns inziens reeds opgemaakt worden 
dat de staatssecretaris van mening was dat het oneigenlijk gebruik zich aan de zijde van 
de schuldeiser voordeed en hij daarom een correctie aan de kant van de schuldeiser voor-
stelde.19

6.2.4 Hoofdlijnen regeling en keuzes wetgever in 2001

In het wetsvoorstel Wet ondernemerspakket 2001 werd een nieuwe regeling voorgesteld 
met betrekking tot afgewaardeerde vorderingen. Uitgangspunt bij de omzetting van een 
afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal was dat voortaan een sanctie bij de debi-
teur zou plaatsvinden.

6.2.4.1 Hoofdlijnen regeling
De regeling werd uitgesmeerd over drie artikelen, te weten art. 12, 13b en 13ba Wet Vpb 
1969.20

Art. 12 Wet Vpb 1969 had als uitgangspunt dat de schuldenaar bij omzetting van een 
schuld waarvan de boekwaarde hoger was dan de waarde in het economische verkeer van 
de daarmee corresponderende vordering winst in aanmerking moest nemen voor het ver-
schil. Winstneming was ook verplicht als een schuld ging functioneren als eigen vermo-
gen bij de schuldenaar zonder dat deze daartoe aandelen had uitgegeven.
Art. 13b Wet Vpb 1969 zag met ingang van 2001 enkel nog op de vervreemding van afge-
waardeerde vorderingen, de overbrenging naar een buitenlands ondernemingsvermogen 
van afgewaardeerde vorderingen en de gehele of gedeeltelijke vervreemding van zijn 
onderneming door de debiteur. De omzetting van een schuld in aandelenkapitaal en het 
gaan functioneren als eigen vermogen van een schuld werd voortaan bestreken door 
art. 12 Wet Vpb 1969.
Om een sluitend systeem te krijgen, werd art. 13ba Wet Vpb 1969 geïntroduceerd. 
Art. 13ba Wet Vpb 1969 zag op situaties dat de schuldenaar in het buitenland was geves-
tigd of de schuld tot een buitenlands ondernemingsvermogen werd gerekend en de schuld 
werd omgezet in aandelenkapitaal, prijsgegeven of ging functioneren als eigen vermogen 
van de schuldenaar.

17 TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 13.
18 Ten tijde van de MvA bevatte het wetsvoorstel nog de bepaling om het afwaarderingsverlies gelei-

delijk terug te nemen door middel van de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling.
19 TK 1986-1987, 19 968, nr. 3, p. 3, waar het volgende is opgemerkt: ‘Zo men ziet aankomen dat er 

winst moet worden genomen, wordt de vordering voor het nominale bedrag omgezet in aande-
lenkapitaal van de dochter. De waardeaangroei van dit deel van de deelneming – de voormalige 
vordering – leidt dan tot vrijgestelde deelnemingswinst in plaats van belaste aangroei van een vor-
dering (BNB 1978/140). Op deze manier wordt de afwaardering tot een definitieve aftrekpost 
gemaakt, waar daar in feite geen reden voor is. Ik stel dan ook voor om aan dit oneigenlijk gebruik 
een einde te maken. Voorgesteld wordt om tot het bedrag van de afwaardering van een vordering 
welke is gebruikt tot storting op aandelen in het lichaam waarin wordt deelgenomen, de deelne-
mingsvrijstelling niet toe te passen op de positieve voordelen uit die deelneming.’

20 TK 2000-2001, 27 209, nr. 7, p. 11-12.
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Wanneer de regeling voor afgewaardeerde vorderingen vóór en na 2001 wordt vergele-
ken, kunnen de volgende verschillen worden vastgesteld:
1. voor de toepassing van art. 12 Wet Vpb 1969 is niet relevant of de vordering ten laste 

van de in Nederland belastbare winst is afgewaardeerd;
2. art. 12 Wet Vpb 1969 is ook van toepassing op gevallen waarin ten tijde van de omzet-

ting respectievelijk na de omzetting geen deelnemingsverhouding bestaat;
3. bij een omzetting wordt de winst niet langer bij de crediteur maar bij de debiteur in 

aanmerking genomen.21

6.2.4.2 Aanpak bij debiteur of crediteur
Aan de keuze om voortaan de sanctie op de schuldenaar toe te passen lagen twee overwe-
gingen ten grondslag.
In de eerste plaats de overweging de omzetting van een afgewaardeerde vordering in aan-
delenkapitaal en de kwijtschelding van een schuld, die bedrijfseconomisch tot hetzelfde 
resultaat kunnen leiden, ook fiscaal op gelijke wijze te behandelen. Hierover is in de par-
lementaire behandeling het volgende opgemerkt: ‘Bij deze aanpak worden de rechtsfigu-
ren van omzetting van een afgewaardeerde vordering en van kwijtschelding van een 
schuld, die bedrijfseconomisch hetzelfde resultaat kunnen hebben, ook fiscaal op gelijke 
wijze behandeld. Bij een omzetting van een geldlening in aandelenkapitaal wordt de 
schuldenaar, net als in de situatie van een kwijtschelding, bevrijd van een schuld en heeft 
de schuldeiser het verlies definitief gedragen. De schuldeiser heeft immers niet meer de 
kans dat de vordering in waarde toeneemt. Doordat de schuldenaar de schuld betaalt door 
middel van het uitgeven van aandelen die minder waard zijn, wordt hij bevoordeeld. Deze 
bevoordeling wordt bij de schuldenaar tot de winst gerekend.’22

Een tweede overweging was dat de wetgever een meer sluitend systeem wenste op te zet-
ten en zo dubbele verliesverrekening wenste tegen te gaan. De regeling van art. 13b Wet 
Vpb 1969, zoals die tot 2001 luidde, werkte namelijk niet wanneer de schuldeiser nog 
geen aandeelhouder was en was daardoor naar de mening van de staatssecretaris niet 
afdoende.23 Zo was de bepaling bijvoorbeeld niet van toepassing als een bestaande aan-
deelhouder een afgewaardeerde vordering tezamen met zijn aandelen verkocht en de 
nieuwe aandeelhouder de vordering omzette. De Raad van State zag onvoldoende redenen 
voor de voorgestelde ingrijpende wijziging en had de vraag gesteld waarom werd gekozen 
voor een andere aanpak dan was opgenomen in art. 13b (oud) Wet Vpb 1969.24 Hierover 
merkte de staatssecretaris het volgende op: ‘Met de Raad kan worden onderkend dat daar-
bij in beginsel de systematiek zoals neergelegd in art. 13b (afrekening bij de schuldeiser) 
zou kunnen worden gehanteerd. Bij de voorbereiding van de voorstellen is deze aanpak 
dan ook in eerste instantie overwogen. Maar tegen de achtergrond van de verbreding van 
de werkingssfeer van de regeling ben ik uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat een aan-
pak op het niveau van de schuldenaar in zijn algemeenheid meer passend is.’25

6.3 HOOFDLIJNEN EN KEUZES IN 2005

6.3.1 Hoofdlijnen regeling

Met ingang van 9 december 2005 is de regeling voor afgewaardeerde vorderingen verge-
lijkbaar met de regeling die tot 1 januari 2001 gold. De regeling strekt ertoe het voordeel 
dat ontstaat door de sfeerovergang te corrigeren bij de schuldeiser. Wel heeft een belang-
rijke versoepeling plaatsgevonden ten opzichte van het regime zoals dat gold tot 1 januari 

21 Zie ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-
nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.

22 TK 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 15-16.
23 TK 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 15.
24 TK 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 23-24.
25 TK 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 23-24.
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2001. Er hoeft namelijk pas winst genomen te worden indien en voor zover de deelneming 
in waarde stijgt. Dit is in de memorie van toelichting als volgt toegelicht:

‘Zolang de bij omzetting verkregen aandelen niet in waarde stijgen, heeft de 
schuldeiser daadwerkelijk een vermogensverlies op zijn vordering gerealiseerd. 
Vanuit de proportionaliteitsgedachte is er, anders dan de regeling die voor 
1 januari 2001 gold, daarom voor gekozen bij de omzetting of kwijtschelding 
van een afgewaardeerde vordering op een deelneming pas tot belastingheffing 
over te gaan voor zover die deelneming later weer in waarde stijgt. Met een der-
gelijke uitgestelde heffing wordt zo nauwkeurig mogelijk aangesloten bij de 
waardestijging die de omgezette vordering zou hebben ondergaan als de omzet-
ting niet zou hebben plaatsgevonden.’26

Technisch is de gefaseerde terugname vormgegeven door middel van een opwaarderings-
reserve. Hoewel het opnemen van een opwaarderingsreserve leidt tot een technische en 
uitgebreide bepaling, heeft dit de voorkeur boven afrekenen ineens, aldus de memorie 
van toelichting.27 In dat verband wordt ook opgemerkt dat de bepaling betrekking heeft 
op belastingplichtigen die het veelal zelf in de hand hebben of zij al dan niet met de bepa-
ling worden geconfronteerd.28 In paragraaf 6.6, waar de werking van art. 13ba Wet Vpb 
1969 wordt besproken, zal daar nader op ingegaan worden. De gefaseerde terugname 
vindt plaats via het instrument van de opwaarderingsreserve en niet door het uitsluiten 
van de deelnemingsvrijstelling zoals dat bijvoorbeeld in art. 13c Wet Vpb 1969 gebeurt. 
Dit is als volgt toegelicht:

‘Een uitgestelde heffing kan ook worden bereikt door de deelnemingsvrijstel-
ling uit te sluiten tot het bedrag van de afwaardering, vergelijkbaar aan de syste-
matiek die geldt voor de artikelen 13bb en 13c Wet Vpb. Aan het hanteren van 
deze systematiek kleven echter enkele nadelen. In de eerste plaats moet bij 
gebruik van de methodiek van uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling reke-
ning worden gehouden met Richtlijn 90/435/EEG (de Moeder-dochterrichtlijn). 
Gezien de toenemende ontwikkeling van het Europese recht bestaat er onzeker-
heid over de reikwijdte van die richtlijn. Het verdient de voorkeur om in ieder 
geval bij de introductie van nieuwe bepalingen onzekerheid over de houdbaar-
heid onder het EU recht zo veel mogelijk te beperken. Omdat de Moederdoch-
terrichtlijn niet ziet op waardestijgingen, wordt dit risico in zoverre vermeden. 
In de tweede plaats werkt een uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling alleen 
als de schuldeiser ook een deelneming in de schuldenaar houdt. Dit is echter 
niet noodzakelijkerwijs het geval. Artikel 13ba is ook van toepassing als niet de 
schuldeiser, maar een met hem verbonden lichaam de deelneming in de schul-
denaar houdt. Een uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling heeft dan weinig 
effect. Om bovenstaande redenen is gekozen voor een regeling waarbij uitstel 
van heffing wordt bereikt doordat de winst bij omzetting wordt toegevoegd aan 
een opwaarderingsreserve. Deze reserve valt pas vrij in de winst (met andere 
woorden: wordt belast) naarmate de deelneming na de omzetting of kwijtschel-
ding in waarde toeneemt. Als de deelneming wordt vervreemd buiten concern 
kan de reserve onbelast vrijvallen. De regeling bevat tevens een aantal waarbor-
gen om te voorkomen dat een latere belaste vrijval kan worden ontlopen terwijl 
de resultaten van de voormalige schuldenaar nog wel bij het concern opko-
men.’29

26 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 4-5.
27 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 6.
28 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 6.
29 MvT, TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 5.
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6.3.2 Aanpak bij debiteur of crediteur

Het laten vervallen van art. 12 Wet Vpb 1969 en het terugkeren naar de regeling zoals die 
voor 2001 gold, waarbij de correctie bij de schuldeiser plaatsvindt, is in de memorie van 
toelichting uitgebreid toegelicht. Gegeven het feit dat in zo’n korte periode opnieuw een 
fundamentele herziening plaatsvindt, citeer ik de betreffende passage in zijn geheel:

‘Bij de invoering van artikel 12 Wet Vpb werd ervan uitgegaan dat de winstne-
ming op het moment van omzetten niet tot daadwerkelijk te betalen belasting 
zou leiden, omdat de schuldenaar in het algemeen over voldoende fiscaal com-
pensabele verliezen zou beschikken. Inmiddels is gebleken dat artikel 12 Wet 
Vpb in tegenvallende economische omstandigheden belemmerend werkt voor 
noodzakelijke financiële herstructureringen. Ondernemingen die in een gun-
stig economisch klimaat vreemd vermogen aantrekken ter financiering van 
investeringen, kunnen bij een latere economische neergang in financierings-
moeilijkheden komen. Als de schuldenaar met schuldeisers een schuldsanering 
overeenkomt waarbij schulden worden omgezet in aandelenkapitaal, blijkt 
art. 12 in dat verband een complicerende factor. Dit speelt met name als er 
onvoldoende fiscaal compensabele verliezen zijn om de door art. 12 opgeroe-
pen winst te compenseren, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van niet aftrek-
bare deelnemingsverliezen. Maar ook het benutten van fiscaal compensabele 
verliezen kan een dergelijke operatie bemoeilijken. Deze gevolgen manifeste-
ren zich in een situatie van kwetsbaarheid waarbij commercieel rode cijfers 
worden gepubliceerd en het voortbestaan van de onderneming in geding is. Dat 
is een onwenselijke situatie. Om de bovengeschetste problematiek weg te 
nemen, is in eerste instantie gezocht naar een oplossing binnen de gekozen 
systematiek, die voorziet in een conversiewinst bij de schuldenaar. Dit zou kun-
nen via de invoering van een vrijstelling voor conversiewinst, voor zover deze 
het bedrag van de compensabele verliezen overtreft. Dit bracht echter mee dat 
additionele waarborgen nodig waren om te voorkomen dat de realisatie van op 
het conversietijdstip latent aanwezige verliezen zou worden uitgesteld tot na de 
omzetting. Bovendien moest de reikwijdte van art. 13ba Wet Vpb, dat ziet op 
een aanpak aan de zijde van de schuldeiser, worden uitgebreid, om te voorko-
men dat de voorgestelde vrijstelling in art. 12 nieuwe mogelijkheden zou ope-
nen voor dubbele verliesverrekening. Naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State op het oorspronkelijk bij de Raad aanhangig gemaakte voorstel 
van wet, is uiteindelijk de conclusie getrokken dat een aanpak waarbij slechts 
aan één zijde wordt aangegrepen, de voorkeur verdient. Een dergelijke aanpak 
leidt vanuit systematisch oogpunt tot een consistentere regeling en is eenvou-
diger in de uitvoering. Vraag is dan wederom of een aanpak enkel aan de zijde 
van de schuldenaar de voorkeur verdient, of een aanpak enkel bij de schuldei-
ser. De omzetting van afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal leidt op 
grond van de normale winstbepalingsregels noch bij de schuldenaar, noch bij 
de schuldeiser tot winst. De Hoge Raad heeft zich hier in het verleden duidelijk 
over uitgesproken. Voor een inbreuk op het normale stelsel van winstbepaling 
moeten duidelijke argumenten worden aangevoerd. Een belangrijk argument 
voor deze inbreuk is de bestrijding van onwenselijk gebruik. Indien een belas-
tingplichtige door afwaardering van een vordering een vermogensverlies heeft 
geleden, kan hij dit verlies een definitief karakter geven door de vordering kwijt 
te schelden of om te zetten in aandelen. Het definitief maken van dit verlies is 
niet bezwaarlijk als de belastingplichtige daarna inderdaad geen belang meer 
heeft in toekomstige resultaten van de voormalig schuldenaar of indien dat 
belang zodanig gering is dat het niet is vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstel-
ling. Het geschetste resultaat is echter ongewenst als hij zijn belang bij toekom-
stige winsten van de voormalig schuldenaar behoudt en zijn aandeel in toekom-
stige resultaten van de schuldenaar onbelast zal genieten ten gevolge van de 
deelnemingsvrijstelling. De bestrijding van dit onwenselijke gebruik moet aan-
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grijpen waar het ongewenste gebruik zich voordoet en dat is bij de schuldeiser. 
Een aanpak bij de schuldenaar is in dat verband minder wenselijk omdat dan 
een heffing wordt opgelegd aan de schuldenaar, terwijl de schuldeiser het voor-
deel uit de sfeerovergang geniet. Voor een aanpak bij alleen de schuldenaar 
pleit de wens om voor de schuldenaar de fiscale gevolgen van de kwijtschelding 
en de omzetting van onvolwaardige schulden gelijk te trekken. De omzetting 
van een schuld verschilt voor de schuldenaar bedrijfseconomisch weinig van de 
kwijtschelding van een schuld. De noodzaak om ongewenst gebruik te bestrij-
den bij de schuldeiser is een belangrijker argument voor een inbreuk op het 
normale stelsel van winstbepaling dan de wens om bij de schuldenaar de kwijt-
schelding en de omzetting van onvolwaardige schulden identiek te behandelen. 
Bovendien zou bij een aanpak bij de schuldenaar, met een vrijstelling maar zon-
der aanvullende maatregelen bij de schuldeiser, de weg open staan voor vormen 
van onwenselijk gebruik. Om die redenen is gekozen voor de benadering waar-
bij de omzetting of kwijtschelding van een afgewaardeerde vordering in het ver-
volg nog slechts bij de schuldeiser in deelnemingsverhoudingen tot fiscale con-
sequenties zal leiden. De keuze voor een exclusieve aanpak aan de zijde van de 
schuldeiser, brengt mee dat wordt voorgesteld om art. 12 Wet Vpb en daarmee 
de wettelijk geregelde winstneming bij de schuldenaar te laten vervallen.’30

6.4 EVALUATIE KEUZES WETGEVER

Bij het terugkijken naar de door de wetgever gemaakte keuzes valt in de eerste plaats op 
dat de huidige regeling voor de afgewaardeerde vorderingen op belangrijke punten over-
eenkomt met het allereerste voorstel dat eind jaren tachtig werd gedaan. De correctie 
vindt plaats aan de zijde van de schuldeiser en pas op het moment dat winst wordt gecon-
stateerd vindt een terugname van het afwaarderingsverlies plaats.
Tijdens de parlementaire behandeling eind jaren tachtig bij de invoering van art. 13b Wet 
Vpb 1969 is het oorspronkelijke idee om de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten op voor-
delen tot het bedrag van het eerder genoten afwaarderingsverlies losgelaten en alsnog 
gekozen voor het vanuit een oogpunt van uitvoering te verkiezen systeem van gefor-
ceerde onmiddellijke winstneming. De reden hiervoor was dat de staatssecretaris van 
mening was dat door het inmiddels gewezen arrest HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 de 
reikwijdte van het oorspronkelijk voorgestelde art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 aanzienlijk 
was ingeperkt en nog slechts op een beperkt aantal gevallen zou zien. Tijdens de behan-
deling in de Eerste Kamer werd gevraagd op grond waarvan mag worden aangenomen dat 
door dit arrest een belangrijk deel van de problemen met afwaardering wordt ondervan-
gen.31 Hierop heeft de staatssecretaris het volgende geantwoord:

‘De praktijk leert dat verstrekking van geldleningen door moeders aan hun 
dochters niet zelden plaatsvindt in situaties waarbij de dochtermaatschappij in 
financiële moeilijkheden verkeert. Gevolg van deze vorm van financiering is dat 
een verlies op de geldverstrekking – door afboeking – terstond aftrekbaar is, dit 
in tegenstelling tot de financiering door middel van storting van aandelenkapi-
taal, waarbij het nemen van een verlies eerst kan plaatsvinden op het moment 
van liquidatie. Het voorstel richt zich onder andere tegen deze afboeking in 
combinatie met omzetting in aandelenkapitaal. (…) Voor die gevallen is geen 
wetswijziging nodig. Om de resterende gevallen waarbij geen sprake is van 
informeel gestort kapitaal te kunnen bestrijden, is de voorgestelde wetswijzi-
ging onontbeerlijk.’32

Naar mijn mening kan inderdaad gesteld worden dat het arrest de (mogelijke) reikwijdte 
van het artikel inperkte, omdat tot de datum van het arrest niet duidelijk was dat derge-

30 MvT, TK 2003-2004, 29 686, nr. 2, p. 3-4.
31 EK 1989-1990, 19 968, nr. 41b, p. 12.
32 EK 1989-1990, 19 968, nr. 41c, p. 9 en 10.
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lijke leningen niet konden worden afgewaardeerd.33 De suggestie dat de leningen die aan 
een dochtermaatschappij worden verstrekt veelal het karakter hebben van informeel 
kapitaal wordt niet onderbouwd en acht ik onjuist.34 Veelal zullen financieringen worden 
verstrekt voor het opstarten van nieuwe activiteiten, voor het doen van acquisities als-
mede voor het benodigde werkkapitaal. De voorgestelde gefaseerde terugname van het 
afwaarderingsverlies past mijns inziens juist bij een verlies uit hoofde van dergelijke 
financieringen, terwijl het systeem van de terugname ineens op zijn plaats zou zijn ten 
aanzien van de bodemloze-putfinancieringen uit het genoemde arrest. Voor deze laatste 
categorie was een regeling echter niet meer nodig na het genoemde arrest.

Door een onjuiste gevolgtrekking uit het arrest is dus een regeling ingevoerd die kon lei-
den tot behoorlijke overkill. Immers, omzetting leidde tot directe terugname van het 
afwaarderingsverlies terwijl onzeker was of het verlies zou worden goedgemaakt uit 
hoofde van dividenden of verkoopopbrengsten van de aandelen.
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat uitdrukkelijk is nagedacht over de vraag of 
de correctie aan de zijde van de schuldeiser of schuldenaar zou moeten plaatsvinden. Dui-
delijk wordt beargumenteerd waarom een aanpak aan de zijde van de schuldeiser te pre-
fereren is boven een aanpak aan de zijde van de schuldenaar.
Des te opmerkelijker is het hoe gemakkelijk de wetgever in 2001 overgaat tot een funda-
menteel andere benadering, daarbij het advies van de Raad van State negeert, en een aan-
pak aan de zijde van de schuldenaar verkiest. In de literatuur is overwegend kritisch gere-
ageerd.35 De twee argumenten die werden aangedragen door de wetgever voor de koers-
wijziging acht ik niet overtuigend.
In de eerste plaats was daar het argument dat een omzetting en kwijtschelding tot het-
zelfde bedrijfseconomische resultaat kunnen leiden en daarom fiscaal gelijk behandeld 
dienen te worden. Deze redenering was niet nieuw. Reeds tijdens de parlementaire behan-
deling bij de invoering van art. 13b Wet Vpb 1969 pleitte het CDA op basis van deze rede-
nering voor een correctie bij de schuldenaar.36 Deze redenering werd destijds door de 
staatssecretaris nadrukkelijk afgewezen, terwijl op grond van deze zelfde redenering in 
2001 het systeem fundamenteel werd gewijzigd. Bij deze redenering wordt naar mijn 
mening miskend dat het prijsgeven zich voordoet in de relatie crediteur/debiteur en een 
omzetting zich in de aandeelhouderssfeer afspeelt. Overigens kan het prijsgeven zich ook 
in de kapitaalsfeer afspelen, indien sprake is van een kwijtschelding uit hoofde van aan-
deelhoudersmotieven. Inderdaad is het zo dat zowel bij een omzetting als bij prijsgeven 
het eigen vermogen van de schuldenaar toeneemt. De oorzaak is echter principieel ver-
schillend, namelijk een voordeel uit de onderneming in geval van een zakelijk prijsgeven 
en een voordeel uit hoofde van de aandeelhoudersrelatie in geval van een omzetting.
Art. 12 Wet Vpb 1969 dat met ingang van 2001 werd ingevoerd maakte een inbreuk op het 
totaalwinstbeginsel door een voordeel uit hoofde van de aandeelhoudersrelatie tot de 
winst van de schuldenaar te rekenen. Naar mijn mening is het beginsel dat alleen voorde-
len uit de onderneming tot de winst behoren dermate principieel dat een inbreuk daarop 
niet toelaatbaar is. Indien voorkomen moet worden dat toekomstige baten onbelast wor-
den gerealiseerd terwijl het verlies op de vordering eerder is afgetrokken, zal de heffing 

33 Anders: J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.2.10.A.b. (oud).

34 Evenzo J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Kluwer, Deventer 1990, p. 204.
35 Zie o.a. T.A. Rasser en R. Hein, ‘Evenwichtsstoornissen in de vennootschapsbelasting: het voorstel 

inzake de omzetting van afgewaardeerde vorderingen’, WFR 2000/1331 en R.P.C. Cornelisse en 
M.D. Bosch, ‘Onvolwaardige vorderingen; last voor crediteur of lust voor debiteur’, WFR 2000/
1681. Positief over de aanpak aan de zijde van de schuldenaar waren F.A. Engelen en G.H. de Soe-
ten, ‘Het ondernemerspakket 2001: afgewaardeerde vorderingen en als belegging gehouden aan-
delen in binnen de EU gevestigde vennootschappen’, WFR 2000/1198 en de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs, NOB-commentaar van 23 augustus 2000, p. 17.

36 Zie TK 1987-1988, 19 968, nr. 6, p. 7, TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 13 en TK 1987-1988, 19 968, 
nr. 11, p. 7-8.
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mijns inziens moeten aanknopen bij degene die een voordeel behaalt en pas geëffectu-
eerd moeten worden indien en voor zover hij dat voordeel daadwerkelijk realiseert.
Het tweede argument voor de wijziging in 2001 was dat de wetgever een meer sluitend 
systeem wenste op te zetten en zo dubbele verliesverrekening wenste te voorkomen. De 
regeling van art. 13b Wet Vpb 1969, zoals die tot 2001 luidde, was bijvoorbeeld niet van 
toepassing als een bestaande aandeelhouder een afgewaardeerde vordering tezamen met 
zijn aandelen verkocht en de nieuwe aandeelhouder de vordering omzette. De regeling 
van art. 13b Wet Vpb 1969 was dan ook niet afdoende, aldus de staatssecretaris.
Ook deze redenering overtuigt mijns inziens niet. Ten onrechte wordt naar mijn mening 
gesteld dat sprake is van dubbele verliesverrekening indien een aandeelhouder zijn aan-
delen en vordering verkoopt en de nieuwe aandeelhouder de vordering omzet. De dubbele 
verliesverrekening zou zich in de visie van de wetgever voordoen omdat de oude aandeel-
houder het verlies op de vordering ten laste van het fiscale resultaat brengt, terwijl de 
nieuwe aandeelhouder de toekomstige winsten, na omzetting van de vordering, onbelast 
onder de deelnemingsvrijstelling kan genieten. In deze redenering zit echter een aantal 
vooronderstellingen, waarvan het de vraag is in hoeverre die juist zijn. De redenering over 
de dubbele verliesverrekening veronderstelt in de eerste plaats dat de verkoper het verlies 
ten laste van de (Nederlandse) belastbare winst heeft gebracht, in de tweede plaats dat de 
opwaardering bij de koper belast is indien hij de vordering niet omzet, in de derde plaats 
dat niet alleen de verkoper maar ook de dochtermaatschappij een fiscaal verlies heeft 
geleden, in de vierde plaats dat het verlies van de dochtermaatschappij ook na de aande-
lenoverdracht nog verrekenbaar is en in de vijfde plaats dat er blijkbaar een evenwicht 
moet zijn tussen de fiscale positie van de koper en verkoper. Ten aanzien van de eerste 
veronderstelling merk ik op dat sprake kan zijn van een binnenlands belastingplichtige 
verkoper wiens verliezen verloren gaan als gevolg van het toenmalige art. 20, lid 5 (thans 
20a) Wet Vpb 1969. Met betrekking tot de tweede veronderstelling valt op te merken dat 
de koper de vordering op kostprijs kan blijven waarderen en derhalve geen winst behoeft 
te nemen tot het moment van aflossing. Ten aanzien van de derde veronderstelling merk 
ik op dat indien de dochtermaatschappij de geleende gelden heeft aangewend voor de 
aankoop van (buitenlandse) deelnemingen de afwaarderingen op die deelnemingen bij de 
dochtermaatschappij in beginsel niet ten laste van het fiscale resultaat gebracht kunnen 
zijn. Over de vierde veronderstelling valt op te merken dat indien de verliezen van de 
dochtermaatschappij fiscaal wel aftrekbaar waren, het denkbaar is dat als gevolg van de 
aandelenoverdracht die verliezen niet langer meer verrekenbaar zijn op grond van het 
toenmalige art. 20, lid 5 Wet Vpb 1969, thans art. 20a Wet Vpb 1969. Over de vijfde veron-
derstelling merk ik op dat de belastingplichtige het uitgangspunt van de fiscale wetgeving 
is. Hierop worden – terecht – inbreuken gemaakt voor de situatie dat belastingplichtigen 
in groepsverband opereren. Dat de fiscale behandeling van een belastingplichtige mede 
beïnvloed zou (moeten) worden door de fiscale positie van een niet-verbonden lichaam is 
niet gebruikelijk en naar mijn mening ook volstrekt ongewenst.37

Overigens was het mogelijk, zoals de staatssecretaris toegaf naar aanleiding van het advies 
van de Raad van State, om ook binnen de systematiek van art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 de 
gewenste aanpassing te bereiken. Toch was het naar zijn mening tegen de achtergrond 
van de verbreding van de werkingssfeer van de regeling meer passend om dat te realiseren 
via een aanpak op het niveau van de schuldenaar.38 Het is mij niet duidelijk wat hij hier-
mee bedoelt.
Ten aanzien van de wijziging in 2001 valt ook op dat enerzijds gesteld wordt dat de omzet-
ting en kwijtschelding fiscaal gelijk behandeld moeten worden, maar dat daar niet de con-
sequentie uit getrokken wordt om dan ook een regeling te treffen analoog aan de kwijt-

37 Zie ook A.C.P. Bobeldijk en R.G. Van Rijnsoever, ‘Invoering artikel 13bb Wet op de vennootschaps-
belasting 1969: wanneer komt Veegwet-IV?’, MBB 2002/261, ten aanzien van het toenmalige 
art. 13bb Wet Vpb 1969 waarbij de sanctie van dat artikel van toepassing kon zijn indien een vor-
dering was afgewaardeerd ten laste van het Nederlandse fiscale resultaat van een niet-verbonden 
lichaam.

38 TK 1999-2000, 27 209, nr. A, p. 23-24.
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scheldingswinstfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 2001. Te gemakkelijk ging de wetgever ervan 
uit dat dit niet nodig zou zijn omdat er wel voldoende verliezen zouden zijn bij de schul-
denaar.39 Naar de kritiek in de literatuur40, waar reeds was aangegeven dat de regeling tot 
problemen zou kunnen leiden in de situatie dat de schuldenaar niet over fiscale verliezen 
beschikte, werd niet geluisterd. Uiteindelijk is onder druk van het parlement in 2005 bij 
de invoering van de huidige regeling voor afgewaardeerde vorderingen alsnog een ver-
zachtingsregeling getroffen voor omzettingen die hadden plaatsgevonden onder de wet-
geving sinds 2001, welke verzachtingsregeling (met terugwerkende kracht) leidt tot een 
vrijstelling vergelijkbaar met de kwijtscheldingswinstvrijstelling.41

De keuze in 2005 om pas winst bij de schuldeiser in aanmerking te nemen indien de deel-
neming in waarde is gestegen, sluit aan bij de allereerste opzet van de regeling inzake 
afgewaardeerde vorderingen. Immers, het eerste voorstel behelsde een uitsluiting van de 
deelnemingsvrijstelling op de schuldenaar. Dat nu gekozen wordt voor de terugname via 
een opwaarderingsreserve en niet via de uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling heeft 
twee redenen. In de eerste plaats is de staatssecretaris er niet zeker van dat de uitsluiting 
van de deelnemingsvrijstelling is toegestaan op grond van de moederdochterrichtlijn. 
Hoewel mijns inziens uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling op grond van de antimis-
bruikregeling van de moederdochterrichtlijn zeker verdedigd kan worden, is het begrij-
pelijk dat de wetgever onzekerheid wenst te voorkomen. Indien het terugnemen van het 
afwaarderingsverlies via uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling in strijd blijkt te zijn 
met Europees recht, zou dit de schatkist behoorlijk wat geld kunnen kosten. In de tweede 
plaats, zo wordt aangegeven door de staatssecretaris, werkt uitsluiting van de deelne-
mingsvrijstelling alleen als de schuldeiser ook een deelneming in de schuldenaar houdt. 
Op zich is dat een juiste constatering. In het allereerste voorstel eind jaren tachtig was 
voor de situatie dat niet de belastingplichtige maar een buitenlandse tussenhoudstermaat-
schappij het belang hield in de schuldenaar een specifieke regeling getroffen. Op grond 
van de tweede volzin van het voorgestelde art. 13b, lid 6 Wet Vpb 1969 werd in dat geval 
de deelnemingsvrijstelling op de buitenlandse tussenhoudstermaatschappij uitgesloten. 
Echter, een dergelijke oplossing voldoet niet voor de situaties dat sprake is van zuster-
maatschappijen onder een buitenlandse moedermaatschappij, waarbij de ene vennoot-
schap de vordering op de schuldenaar heeft en deze prijsgeeft, terwijl de andere maat-
schappij de aandelen houdt. Dit was overigens ook reeds gesignaleerd eind jaren tachtig 
tijdens de parlementaire behandeling.42 De staatssecretaris achtte dat toen onwenselijk 
en stelde aanpassingen in de wettekst voor.43 De voorgestelde aanpassingen losten het 
probleem mijns inziens echter niet op.44 De huidige systematiek van de opwaarderingsre-

39 Ook deze veronderstelling is niet nieuw. Tijdens de parlementaire behandeling bij de invoering 
van art. 13b Wet Vpb 1969 eind jaren tachtig waren de CDA-leden, die pleitten voor een correctie 
bij de schuldenaar, van mening dat de schuldenaar in de meeste gevallen aanspraak zou kunnen 
maken op verliescompensatie, zodat het niet aannemelijk zou zijn dat in veel gevallen de doch-
termaatschappij ter zake van de omzetting belasting zal dienen te betalen. Zie TK 1987-1988, 19 
968, nr. 11, p. 8.

40 Zie o.a. J.A.R. van Eijsden, ‘Onvolwaardige vorderingen: een nieuw drieluik in de Wet op de ven-
nootschapsbelasting 1969’, WFR 2000/1641, R.P.C. Cornelisse en M.D. Bosch, ‘Onvolwaardige vor-
deringen; last voor crediteur of lust voor debiteur?’, WFR 2000/1681 en J.A.G. van Es, ‘Afgewaar-
deerde vorderingen’, TFO 2000/301.

41 De verzachtingsregeling is opgenomen in art. IVA van de Wet van 1 december 2005, houdende 
wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de 
omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling 
voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen, nr. 29 686. Voor een bespreking van de verzach-
tingsregeling verwijs ik naar J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 
124, Kluwer, Deventer 2007, p. 251 e.v.

42 Zie D. Juch, ‘De reparatie van de deelnemingsvrijstelling’, WFR 1986/1297 en J.A.G. van der Geld, 
‘Het wetsvoorstel ter reparatie van de deelnemingsvrijstelling’, FED 1987/225, p. 922.

43 TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 17.
44 De voorgestelde aanpassing zag alleen op de overdracht van de deelneming na de omzetting, 

maar bijvoorbeeld niet op de situatie dat een vordering werd prijsgegeven op een buitenlandse 
zustervennootschap die werd gehouden door een buitenlandse moedermaatschappij.
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serve vormt wel een adequate oplossing. De redactie van Vakstudie Nieuws was van 
mening dat een eenvoudiger systematiek zou zijn verkregen als art. 13ba Wet Vpb 1969 
eenzelfde sanctiesystematiek zou kennen als art. 13c Wet Vpb 1969 en derhalve zou bepa-
len dat de deelnemingsvrijstelling buiten toepassing blijft op positieve voordelen uit 
hoofde van de deelneming tot het bedrag van het afwaarderingsverlies.45 Ik betwijfel of 
dat een eenvoudiger systematiek oplevert, met name indien de schuldeiser geen deelne-
ming in de schuldenaar heeft doch een verbonden lichaam wel. In de door de wetgever 
voorgestelde systematiek vindt de terugname van de afwaardering te allen tijde plaats bij 
de schuldeiser. In de systematiek van art. 13c Wet Vpb 1969 zou de correctie bij het ver-
bonden lichaam plaatsvinden, hetgeen mij minder juist lijkt. In geval van meerdere deel-
nemingen in de schuldenaar zou een pro-rataregeling getroffen moeten worden. Wil de 
correctie toch bij schuldeiser gerealiseerd worden op basis van de systematiek van art. 13c 
Wet Vpb 1969 dan zullen, als ik het goed zie, de deelnemingen eerst fictief als deelnemin-
gen van de schuldeiser moeten worden aangemerkt en vervolgens zal de deelnemingsvrij-
stelling op die fictieve deelnemingen moeten worden uitgesloten. Dat lijkt mij noch syste-
matischer noch eenvoudiger.
De argumenten om terug te gaan naar een aanpak van het probleem aan de zijde van de 
schuldeiser onderschrijf ik. Nieuw zijn ze echter niet. Ook eind jaren tachtig werden 
dezelfde argumenten door de staatssecretaris gebruikt om zijn standpunt te onderbou-
wen dat een aanpak aan de zijde van de schuldeiser het meest passend is.
Het geheel overziende ben ik van mening dat de wetgever in 2001 op onjuiste gronden 
een fundamentele inbreuk heeft gemaakt op het fiscale uitgangspunt dat alleen voorde-
len uit de onderneming in de winst worden betrokken. Terecht is de wetgever in 2005 
teruggegaan naar het vóór 2001 gehanteerde systeem dat voor de correctie aanknoopt bij 
de schuldeiser. Door de gefaseerde winstneming wordt fiscaal het verlies pas teruggeno-
men als de schuldeiser een voordeel behaalt.

6.5 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN VAN OMZETTING

Civielrechtelijk kunnen twee wijzen van omzetting van een schuld in aandelenkapitaal 
worden onderscheiden, namelijk de omzetting door verrekening en de omzetting door 
inbreng van de vordering.

6.5.1 Omzetting door verrekening

De omzetting kan plaatsvinden door een verrekening van de schuld van de vennootschap 
aan een aandeelhouder met een vordering tot storting van de vennootschap op die aan-
deelhouder. Op grond van art. 6:127 BW is sprake van verrekening indien een schuldenaar 
die de bevoegdheid heeft tot verrekening aan zijn schuldeiser, verklaart dat hij zijn schuld 
met een vordering verrekent. Door verrekening gaan beide verbintenissen tot hun 
gemeenschappelijk beloop teniet. Een schuldenaar mag op grond van art. 6:127 BW ver-
rekenen wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld 
jegens dezelfde partij en hij bevoegd is zowel tot betaling van zijn schuld als tot het 
afdwingen van de betaling van de vordering. Een aandeelhouder kan echter zich niet een-
zijdig op verrekening beroepen.46 De vennootschap kan zich wel eenzijdig op verrekening 
beroepen.47 Ook is het mogelijk dat de verrekening van de schuld van de vennootschap 
met de vordering uit hoofde van de stortingsplicht contractueel is overeengekomen.48

In art. 2:94a en 2:94b BW zijn waarderingsvoorschriften opgenomen indien bij of na de 
oprichting van een nv inbreng op aandelen anders dan in geld plaatsvindt. In de artikelen 

45 V-N 2004, nr. 3, p. 39.
46 Art. 2:80, lid 4 BW en art. 2:191, lid 3 BW.
47 Art. 6:127 BW.
48 Zie o.a. W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Kluwer, Deventer 2005, p. 203.
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2:204a en 2:204b BW zijn de waarderingsvoorschriften opgenomen ter zake van de 
inbreng anders dan in geld bij een bv. De vraag komt op of deze waarderingsvoorschriften 
van toepassing zijn ter zake van de omzetting van schulden in kapitaal. In de jaren tachtig 
heeft gedurende een aantal jaren op grond van art. 2:94c BW de verplichting voor de nv 
bestaan voor een indirecte waardering van de op aandelen ingebrachte of met de inbreng-
verplichting verrekende vorderingen. Het betrof niet de waardering van de vordering, 
maar van de tegenprestatie die is verricht voor het ontstaan van de bedoelde vordering.49 
Dit artikel is echter bij de invoering van de nieuwe regeling voor het kapitaal van de bv 
afgeschaft. Deze afschaffing is als volgt toegelicht:

‘Bij nadere overweging kan deze bepaling worden gemist. Ongeacht de oor-
sprong moet de vennootschap een rechtsgeldige schuld betalen voor het volle 
bedrag. Er is geen reden om dan een door de vennootschap gewenste verreke-
ning te bemoeilijken; aandeelhouders kunnen verrekening niet eenzijdig inroe-
pen ingevolge artikel 191, lid 3. Los van dit alles kan het bestuur aansprakelijk 
worden gesteld, indien het de te verrekenen schuld tevoren is aangegaan zon-
der voldoende tegenprestatie.’50

Bij het huidige art. 2:204b, lid 5 BW werd vervolgens opgemerkt:

‘Op storting door verrekening van obligaties, converteerbaar of niet, die de ven-
nootschap zelf heeft uitgegeven, is artikel 204b niet van toepassing, omdat ver-
rekening storting in geld betreft.’51

In lijn met deze opmerkingen in de parlementaire behandeling is de heersende leer dat 
de waarderingsregels niet van toepassing zijn op omzetting van schulden in kapitaal en 
dat omzetting is te beschouwen als een storting in geld of als een inbreng anders dan in 
geld, waarop de waarderingsregels niet van toepassing zijn.52

Er zijn ook auteurs die van mening zijn dat de waarderingsregels wel van toepassing zijn. 
Zij vinden dat omzetting van een onvolwaardige vordering voor het nominale bedrag 
afbreuk kan doen aan de belangen van aandeelhouders, schuldeisers en derden. Zij zijn 
van mening dat omzetting slechts mogelijk is tot het bedrag van de waarde in het econo-
mische verkeer van de vordering en dat die waarde moet worden vastgesteld met toepas-
sing van de waarderingsvoorschriften.53

6.5.2 Omzetting door inbreng

Bij de omzetting door inbreng vindt de omzetting plaats doordat de schuldeiser de vorde-
ring inbrengt als storting op de aandelen. Uit het arrest HR 23 december 1937, NJ 1938, nr. 
538 zou kunnen worden opgemaakt dat omzetting door inbreng mogelijk is. Verschil-
lende auteurs zijn dan ook van mening dat omzetting door inbreng mogelijk is.54 Er zijn 

49 Zie o.a. J.J. Prinsen, Converteerbare obligaties, omzetting van schuld in eigen vermogen, een wetenschappelijke 
proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid, Kluwer, Deventer 2004, p. 189 e.v.

50 TK 1993-1994, 16 551, nr. 11, p. 10.
51 TK 1983-1984, 16 551, nr. 11, p. 10.
52 Zie o.a. J.J. Prinsen, Converteerbare obligaties, omzetting van schuld in eigen vermogen, een wetenschappelijke 

proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid, Kluwer, Deventer 2004, p. 190.
53 Zie o.a. J.B.W.M. Kemperink, ‘Omzetting van een vordering in kapitaal: een adequate storting, 

quasi-inbreng of geen van beiden?’, in J.B. Huizink (red.) Kapitaalbescherming, Gouda Quint, Deven-
ter 1994, p. 57-86 en de door hem aangehaalde literatuur.

54 Zie ook M.V.M. van Leeuwe, ‘De in aandelen converteerbare obligaties’, De NV 1981, p. 101, J.H. 
Maschhaupt en P.M. Storm, De Tweede EEG-richtlijn inzake vennootschapsrecht, preadviezen Vereni-
ging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, Tjeenk Willink, Zwolle 
1978, p. 124-125 ter zake van omzetting door inbreng en E.M. Meijers in zijn noot onder HR 
23 december 1937, NJ 1938, nr. 538.
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echter ook auteurs die betwijfelen of omzetting door inbreng wel mogelijk is.55 Na een 
inbreng van de vordering gaat deze door schuldvermenging teniet.56

6.6 DE WERKING VAN ARTIKEL 13BA WET VPB 1969

In deze paragraaf wordt de werking van art. 13ba Wet Vpb 1969 besproken. Achtereenvol-
gens zullen de veertien leden van het wetsartikel worden behandeld. Ik merk op dat voor 
zover art. 13ba Wet Vbp 1969 betrekking heeft op de situatie van prijsgeven daarop uitge-
breider wordt ingegaan in hoofdstuk 7.

6.6.1 Winstneming en dotatie aan opwaarderingsreserve (lid 1)

6.6.1.1 Inleiding
De tekst van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Indien de belastingplichtige een schuldvordering heeft op een lichaam (schul-
denaar) waarin hij of een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft en 
die schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare 
winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of ten laste 
van het in Nederland belastbare resultaat uit een werkzaamheid van een met 
hem verbonden natuurlijk persoon, wordt, indien zich een omstandigheid voor-
doet als bedoeld in het tweede lid, tot de winst van de belastingplichtige gere-
kend een bedrag gelijk aan die afwaardering. Het in de eerste volzin bedoelde 
bedrag kan gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een 
reserve (opwaarderingsreserve).’

Op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is winstneming ter grootte van 
het genoten afwaarderingsverlies geboden indien cumulatief voldaan is aan de volgende 
vijf vereisten:
1. de belastingplichtige heeft een schuldvordering;
2. die is afgewaardeerd;
3. ten laste van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of een verbon-

den lichaam dan wel ten laste van het in Nederland belastbare resultaat uit een werk-
zaamheid van een met de belastingplichtige verbonden natuurlijk persoon;

4. de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam heeft een deelneming in de 
schuldenaar; en

5. er doet zich een omstandigheid voor zoals bedoeld in art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969.

De winstneming op grond van het eerste lid vindt plaats ongeacht of de schuldenaar in 
het binnenland of buitenland is gevestigd.57 Op grond van de tweede volzin van het eerste 
lid kan een evengroot bedrag ten laste van de fiscale winst worden toegevoegd aan de 
opwaarderingsreserve. Per saldo leidt de omzetting, kwijtschelding of hybridisering van 
een afgewaardeerde vordering derhalve niet tot belastbare winst, maar tot de hoogte van 
de opwaarderingsreserve wordt wel een voorwaardelijke vennootschapsbelastingclaim 
gevestigd.

55 Zie o.a. Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, tiende druk, nr. 168.5, 
p. 259. In de elfde en twaalfde druk komt deze passage niet meer voor; en F.K. Buin, ‘Storting op 
aandelen (III)’, WPNR, 6 december 1986, jaargang 117, nr. 5808, p. 711.

56 Zie ook J.F.M. Giele, ‘De omzetting van schulden in aandelenkapitaal’, WFR 1969/4959.
57 TK 2003-2004, 29 381, nr. 3, p. 13. Dit is een verschil ten opzichte van het systeem zoals dat voor 

9 december 2005 van kracht was. Immers, art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 zag alleen op de situatie 
dat de schuld bij de schuldenaar niet behoort tot het vermogen van een in Nederland gedreven 
onderneming of gedeelte van een onderneming. Ingeval de schuld wel tot het vermogen van een 
in Nederland gedreven onderneming behoorde, vond immers heffing plaats bij de debiteur op 
grond van art. 12 (oud) Wet Vpb 1969.
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Hierna zal worden ingegaan op de verschillende elementen in de voorwaarden van 
art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969, namelijk in de eerste plaats het begrip ‘schuldvordering’, 
in de tweede plaats het begrip ‘afwaardering’, in de derde plaats het begrip ‘ten laste van 
de in Nederland belastbare winst’, in de vierde plaats het begrip ‘deelneming’ en in de 
vijfde plaats het begrip ‘verbondenheid’. Tot slot wordt ingegaan op het karakter van de 
opwaarderingsreserve en de keuzemogelijkheid die geboden wordt om al dan niet aan de 
opwaarderingsreserve te doteren.

6.6.1.2 Het begrip ‘schuldvordering’
Het begrip ‘schuldvordering’ heeft evenals het begrip ‘vordering’ civielrechtelijk een rui-
mere betekenis dan het begrip ‘geldvordering’. Asser-Hartkamp schrijft: ‘Aldus onder-
scheidt men aan de passieve zijde der verbintenis tussen “schuld’ (uitschuld) en “verhaals-
aansprakelijkheid” (Haftung), aan de actieve zijde tussen “vorderingsrecht” (schuldvorde-
ring, inschuld) en “verhaalsrecht”.’58 En even verder: ‘Voor de actieve zijde, ter 
aanduiding van het recht van de schuldeiser op de prestatie, pleegt men de woorden, vor-
dering, schuldvordering en vorderingsrecht te bezigen.’59

De vraag is hoe ruim het begrip ‘schuldvordering’ in art. 13ba Wet Vpb 1969 moet worden 
opgevat. Betreft het hier alleen een vordering uit hoofde van een geldlening of omvat het 
ook andere vorderingen, zoals een vordering uit hoofde van een winstrechtverplichting? 
Bouwman heeft betoogd dat de wetgever veelvuldig het begrip ‘schuldvordering’ in de 
belastingwetgeving gebruikt, terwijl hij het oog heeft op een geldvordering.60 Dit kan 
naar zijn mening veelal worden opgemaakt uit de toelichting op de betreffende bepalin-
gen en de context waarin het begrip ‘schuldvordering’ in de wet wordt gebruikt. Ook voor 
het begrip ‘schuldvordering’ in art. 13ba en 13b Wet Vpb 1969 dat nauw samenhangt met 
het in art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 gebruikte begrip ‘schuld’ komt Bouwman tot de conclu-
sie dat de wetgever niet heeft stilgestaan bij het feit dat het begrip ‘schuld’ en daarmee 
‘schuldvordering’ een ruime betekenis heeft. Hij is van mening dat aangenomen moet 
worden dat de bepalingen uitsluitend zien op een ‘geldvordering’, omdat in andere wet-
telijke bepalingen het begrip ‘schuldvordering’ wordt gebruikt waar uit de context kan 
worden afgeleid dat gedoeld wordt op een ‘geldvordering’, alsmede gezien het feit dat in 
de toelichting op de bepalingen meer dan eens wordt gesproken over de omzetting van 
een geldlening in aandelenkapitaal. Overigens merkt hij nog wel op dat de praktijk zal 
moeten uitwijzen of bijvoorbeeld de omzetting van een winstrechtverplichting op de 
debiteur onder de bepaling valt.
In de parlementaire behandeling van de regeling voor de afgewaardeerde vorderingen, 
zoals die met ingang van 9 december 2005 van kracht is, komt de term ‘schuldvorderin-
gen’ diverse malen voor maar is geen aandacht besteed aan de inhoud van het begrip 
‘schuldvordering’. Veelal wordt gesproken over de omzetting van een ‘afgewaardeerde 
vordering’.
Naar mijn mening dient de uitleg van het begrip ‘schuldvordering’ echter niet te worden 
beperkt tot een ‘geldvordering’. Evenals Geppaart ben ik van mening dat begrippen in het 
belastingrecht primair uitgelegd moeten worden overeenkomstig het civiele recht.61 Dat 
leidt tot een ruime uitleg van het begrip ‘schuldvordering’, namelijk iedere vordering uit 
hoofde van een verbintenis. Ook de ratio van de regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 leidt 
ertoe dat de sanctie van toepassing zou moeten zijn ten aanzien van iedere vordering die 
ten laste van het resultaat is afgewaardeerd en waar zich een omstandigheid als bedoeld 

58 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I*-2008, nr. 33.
59 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I*-2008, nr. 33.
60 Zie J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbe-

lasting, Groningen 2001, hoofdstuk 4, De verschijningsvorm van de geldverbintenis in de Wet IB 
2001 en de Wet Vpb 1969.

61 Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, FED, Deventer 1965, p. 145 en 149. Zie ook J.N. Bouwman, 
Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen 
2001, hoofdstuk 4, De verschijningsvorm van de geldverbintenis in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 
1969, p. 84.
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in het tweede lid voordoet. De ratio van de regeling noopt tot een ruime uitleg – in over-
eenstemming met het civiele recht – van het begrip ‘schuldvordering’ en niet tot een enge 
uitleg (‘geldvordering’). Uit het feit dat in de toelichting op de bepalingen enkel gesproken 
wordt over een omzetting van een geldlening, kan mijns inziens niet geconcludeerd wor-
den dat de regeling dus enkel ziet op geldvorderingen. In de praktijk betreffen de in het 
tweede lid genoemde omstandigheden inderdaad veelal afgewaardeerde geldvorderin-
gen, zodat het mijns inziens ook begrijpelijk is dat daarover in de toelichting wordt 
gesproken en niet over situaties die maar sporadisch voorkomen. Kortom, zowel de gram-
maticale als teleologische wetsinterpretatie nopen tot een ruime uitleg van het begrip 
‘schuldvordering, terwijl de wetshistorische uitleg niet leidt tot een tegenovergestelde 
conclusie.

6.6.1.3 Het begrip ‘afwaardering’
Art. 13ba Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing indien de vordering is afgewaardeerd ten 
laste van de in Nederland belastbare winst. In de parlementaire behandeling bij de invoe-
ring van art. 13b Wet Vpb 1969 bij de Wet herziening deelnemingsvrijstelling (1990) is 
vermeld dat het begrip ‘afwaardering’ ruim moet worden opgevat en dat onder het begrip 
afwaardering in ieder geval de volgende situaties vallen:
1. Het lager te boek stellen van een vordering;
2. De vervreemding van een vordering voor minder dan de fiscale boekwaarde;
3. De afboeking van een rentevordering ter zake van verschuldigde maar niet betaalde 

rente;
4. Het niet boeken van de aangroei van de contante waarde naar de nominale waarde van 

een renteloze vordering, die voor de contante waarde op de balans van de moeder is 
opgenomen, vanwege het feit dat het slecht gaat met de dochter waaraan de renteloze 
lening werd verstrekt;

5. De afboeking van een vordering die in vreemde valuta luidt als gevolg van een koers-
verlies; en

6. De afwaardering van ter beurze genoteerde obligaties.62

Hierna bespreek ik de verschillende situaties.63

Het lager te boek stellen van een vordering
Bij het lager te boek stellen van een vordering gaat het blijkens de parlementaire geschie-
denis om de lagere waardering van een vordering op grond van verminderde solvabiliteit 
van de debiteur.64 Voor de voorwaarden waaronder een vordering op een lager bedrag 
gesteld kan worden vanwege verminderde solvabiliteit verwijs ik naar hoofdstuk 4.65

Uit de parlementaire behandeling blijkt dat naar de mening van de staatssecretaris ook 
sprake is van een afwaardering indien een vennootschap wordt aangesproken uit hoofde 
van een garantie. De staatssecretaris merkte op: ‘Naar mijn mening verkrijgt de moeder-
maatschappij bij een beroep op de garantstelling een vordering op de desbetreffende 
dochter die, op grond van de financiële situatie van de dochter, meteen kan worden afge-
waardeerd ten laste van de winst van de moeder indien zij zich uit zakelijke overwegingen 
(niet voortvloeiend uit de positie als aandeelhouder) heeft garant gesteld. Naar mijn oor-

62 Met betrekking tot de onder 1 tot en met 4 genoemde situaties, zie Tweede NvW, TK 1989-1990, 
19 968, nr. 13, p. 9. Voor de onder 5 en 6 genoemde situaties zie MvA, EK 1989-1990, 19 968, 
nr. 41c, p. 8.

63 Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, hoofdstuk 4, De verschijningsvorm van de geldverbintenis in de Wet 
IB 2001 en de Wet Vpb 1969, p. 349-353.

64 TK 1989-1990, 19 968, nr. 3, p. 3.
65 Zoals in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 aan de orde is geweest, kan een afwaardering op een ‘onzake-

lijke’ lening niet ten laste van het fiscale resultaat gebracht worden. Er is dan dus geen sprake van 
een afwaardering in de zin van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969.
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deel valt een dergelijke afgewaardeerde vordering indien die wordt omgezet in aandelen-
kapitaal onder de door mij voorgestelde regeling, zodat het door de CDA-fractie gewenste 
resultaat door mijn voorstel wordt bereikt.’66 Naar mijn mening is dit standpunt van de 
staatssecretaris onjuist. Zoals in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3.2 aan de orde is geweest ver-
krijgt de moedermaatschappij reeds bij de garantstelling een voorwaardelijke regresvor-
dering die mijns inziens in samenhang met de voorwaardelijke schuld gewaardeerd zal 
moeten worden. Indien de moedermaatschappij wordt aangesproken, kan derhalve van 
een afwaardering van de regresvordering geen sprake zijn.67 Overigens zal het verlies uit 
hoofde van de garantie in veel gevallen niet aftrekbaar zijn, omdat de garantie zich in de 
aandeelhouderssfeer bevindt.68 Gegeven het feit dat de opmerking van de staatssecretaris 
is gebaseerd op een onjuist civielrechtelijk uitgangspunt, een verlies veelal niet in aftrek 
zal komen omdat het zich in de kapitaalsfeer bevindt en de bedoeling van de wetgever 
daardoor voldoende is gewaarborgd en toepassing van art. 13ba (en 13b) Wet Vpb 1969 in 
strijd komt met de tekst van de wet, dient toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 achter-
wege te blijven.69

De vervreemding van een vordering voor minder dan de fiscale boekwaarde
De vervreemding van een vordering voor een lager bedrag dan de fiscale boekwaarde is 
gelijk te stellen met de afwaardering van een vordering tot de waarde in het economische 
verkeer gevolgd door een vervreemding voor die waarde. De vervreemding van de vorde-
ring is voor art. 13ba Wet Vpb 1969, met uitzondering van de situatie van de indirecte 
omzetting van het dertiende lid, geen relevante rechtshandeling. De vervreemding van de 
vordering is wel releant voor art. 13b Wet Vpb 1969.

De afboeking van een rentevordering ter zake van verschuldigde maar niet betaalde rente
Ook de afboeking van een rentevordering ter zake van verschuldigde maar niet betaalde 
rente, is een afwaardering. Dat geldt mijns inziens ook als ten tijde van het ontstaan van 
de rentevordering reeds duidelijk is dat die geen waarde heeft. Hoewel de rentevordering 
in dat geval mijns inziens niet geactiveerd hoeft te worden70, maar direct voor zijn lagere 
waarde in aanmerking wordt genomen en er derhalve betoogd zou kunnen worden dat in 
strikt grammaticale zin geen sprake is van een afwaardering, dient op grond van de door 
de wetgever voorgestane uitleg van de bepaling voor de toepassing van art. 13ba en 13b 
Wet Vpb 1969 uitgegaan te worden van een rentevordering die direct na zijn ontstaan is 
afgewaardeerd.71 Het past mijns inziens bij de ratio van de bepaling om een afwaardering 
in aanmerking te nemen omdat de rentevergoeding niet tot de fiscale winst wordt gere-
kend en wel bij de debiteur ten laste van het fiscale resultaat is gebracht en bij een omzet-
ting in eigen vermogen de vergoedingen anders alsnog onder de deelnemingsvrijstelling 
onbelast genoten zouden kunnen worden. Bouwman werpt de vraag op of de rentevorde-
ring in het licht van HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 fiscaal nog als vordering kan wor-
den aangemerkt indien de debiteur tevens een deelneming is en op het ontstaansmoment 
al vaststaat dat de vordering oninbaar is. Met Bouwman ben ik van mening dat geen 
sprake is van een bodemloze-putvordering.72 De crediteur heeft bij het terbeschikkingstel-

66 TK 1989-1990, 19 968, nr. 5, p. 14.
67 Anders Hof Arnhem 10 april 2008, V-N 2008/34.1.4 dat er mijns inziens ten onrechte van uitgaat 

dat de regresvordering eerst ontstaat op het moment dat de belastingplichtige wordt aangespro-
ken.

68 Zie hoofdstuk hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3.4.
69 Anders P-G Wattel in zijn conclusie van 18 maart 2009, V-N 2009/20.22, die mijns inziens ten 

onrechte voorbijgaat aan het feit dat een verlies uit hoofde van een borgstelling veelal niet aftrek-
baar is omdat het zich in de kapitaalsfeer bevindt.

70 Zie HR 20 april 1988, BNB 1988/232*.
71 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, Beschouwingen voor de inkomsten- en vennoot-

schapsbelasting, Groningen 2001, p. 350.
72 J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, Beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelas-

ting, Groningen 2001, p. 350.
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len niet als aandeelhouder gehandeld, zodat ook het niet-betalen van de rente zich even-
min in de aandeelhouderssfeer bevindt.

Het niet boeken van de aangroei van de contante waarde naar de nominale waarde
De vierde situatie is het niet boeken van de aangroei van de contante waarde naar de 
nominale waarde van een renteloze vordering vanwege het feit dat het slecht gaat met de 
debiteur. Die situatie van de oprenting van een renteloze vordering doet zich eveneens 
voor ten aanzien van een lening waarvan de rente lager is dan de geldende marktrente. 
Ook in deze situaties geldt, net als bij de onder 3 genoemde situatie, dat sprake is van een 
renteopbrengst in combinatie met de afwaardering van de vordering.
Het verschil tussen de nominale waarde en de contante waarde als zodanig kwalificeert 
naar mijn mening niet als een ‘afwaardering’. Indien de renteloosheid van een aan een 
dochtermaatschappij verstrekte lening zijn oorzaak vindt in de aandeelhoudersrelatie, is 
sprake van een informele kapitaalstorting en zal het verschil als kostprijs deelneming 
worden aangemerkt. Ook indien zakelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de ren-
teloosheid kan mijns inziens geen sprake zijn van een ‘afwaardering’.73 Het verschil tus-
sen de nominale en contante waarde zal een kostenpost vormen. Indien de zakelijkheid 
bijvoorbeeld zijn oorzaak vindt in de leveranciersrelatie die er is, zal het verschil aange-
merkt moeten worden als een korting op de geleverde producten.
De vordering zal vervolgens jaarlijks op grond van goed koopmansgebruik opgeboekt die-
nen te worden. Indien opboeking achterwege blijft vanwege de solvabiliteit van de schul-
denaar, zal dat mijns inziens fiscaalrechtelijk als afwaardering hebben te gelden. Dat is 
slechts anders indien de afboeking van rente niet ten laste van het fiscale resultaat 
gebracht kan worden hetgeen onder omstandigheden het geval kan zijn indien sprake is 
van een ‘onzakelijke’ lening.

De afboeking van een vordering in vreemde valuta
Ook een wisselkoersverlies op een vordering valt onder het begrip afwaardering aldus de 
memorie van antwoord bij de invoering van art. 13b (oud) Wet Vpb 1969. Mijns inziens 
kan een valutaverlies op grond van goed koopmansgebruik echter niet altijd ten laste van 
het fiscale resultaat gebracht worden. Ik verwijs naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.6. Juch is 
van mening dat het onjuist is dat ook de afwaardering van een vordering in vreemde 
valuta wegens valutaschommelingen gevolgd door een omzetting tot de sanctie leidt.74 
Naar zijn mening gaat het bij de onderhavige bepaling om het voorkomen van manipula-
tie met vorderingen die wegens insolvabiliteit van de schuldenaar zijn afgewaardeerd. 
Den Boer, Strik en De Vries75 alsmede Bouwman76 zijn van mening dat het wel terecht is 
dat ook in dergelijke situaties aan art. 13ba Wet Vpb 1969 kan worden toegekomen.
Er treedt immers eenzelfde effect op als in de situatie dat een vordering is afgewaardeerd 
als gevolg van insolvabiliteit: indien de aandelen later in waarde stijgen als gevolg van een 
koersstijging zou dit zonder nadere regelgeving onbelast zijn, terwijl het afwaarderings-
verlies ten laste van het fiscale resultaat is gebracht.
Ik deel de mening van Juch. Wisselkoersverliezen zouden niet onder het begrip afwaarde-
ring moeten vallen, omdat daar niet mee valt te manipuleren. Daar komt bij dat een latere 

73 P.J.J.M. Peeters, ‘Rentecorrectie bij onzakelijke renteloze geldleningen: jaarlijks of in één keer?’, 
WFR 2005/666, is van mening dat indien de renteloosheid zijn oorzaak vindt in zakelijke overwe-
gingen, sprake is van een afwaardering ten laste van de fiscale winst. Ik deel dit standpunt niet. 
Het verschil tussen de contante en de nominale waarde zal als rente in aanmerking genomen 
moeten worden waarbij blijkbaar een evengrote kostenpost uit andere hoofde in aanmerking 
genomen moet worden.

74 D. Juch, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Fed fiscale brochures, 
FED, Deventer 1998, p. 89.

75 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.4.10.A.c2.

76 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, hoofdstuk 4, De verschijningsvorm van de geldverbintenis in de Wet IB 2001 en 
de Wet Vpb 1969, p. 351.
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waardestijging van de deelneming niet wil zeggen dat indien de vordering niet zou zijn 
omgezet de vordering in waarde zou zijn gestegen, aangezien een waardestijging ook 
andere oorzaken kan hebben dan een valutastijging.77

Door het gebruik van het begrip ‘afwaardering’ in art. 13ba (en 13b) Wet Vpb 1969 als-
mede de parlementaire toelichting daarop, lijkt een wisselkoersverlies onder de reik-
wijdte van art. 13ba (en 13b) te vallen. Bouwman merkt terecht op dat een argument tegen 
het standpunt dat valutaverliezen ook afwaarderingsverliezen zijn, gevonden zou kunnen 
worden in HR 28 april 1999, BNB 1999/313c*. De Hoge Raad oordeelde dat indien een deel 
van de rente op een voor de verwerving van een deelneming aangegane schuld zijn grond 
vindt in de zwakte van de valuta waarin de schuld is uitgedrukt, dat deel betrekking heeft 
op belaste voordelen uit valutaveranderingen en niet valt onder de niet-aftrekbare deelne-
mingskosten. Ik acht het zeer wel denkbaar dat de Hoge Raad analoog aan deze redene-
ring en in het licht van de ratio van art. 13ba Wet Vpb 1969 zal oordelen dat valutaverlie-
zen niet als afwaarderingsverliezen kwalificeren.

In het besluit van 26 februari 2008 is er voor de situatie dat de afwaardering zijn oorzaak 
vindt in een valutaverlies, goedgekeurd dat het verlies niet behoeft te worden teruggeno-
men bij een vervreemding van de onderneming aan de belastingplichtige of een verbon-
den lichaam.78Aan deze tegemoetkoming zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. de vordering op de schuldenaar is volwaardig;
2. de onderneming is vervreemd tegen een zakelijke tegenprestatie;
3. de afwaardering van de vordering is louter veroorzaakt door valutaverliezen;
4. een latere waardestijging van de (door valutaverliezen) afgewaardeerde vordering leidt 

tot winst die in Nederland belastbaar is; en
5. een latere niet door valutaverliezen veroorzaakte waardedaling van de vordering leidt 

tot een evenredige terugneming van de goedkeuring.

De reden voor de tegemoetkoming is, zo blijkt uit het besluit, dat de mogelijkheid dat de 
vordering weer in waarde stijgt (door valutawinsten) niet beïnvloed wordt door de ver-
vreemding van de onderneming van de schuldenaar.
Naar mijn mening biedt deze goedkeuring de mogelijkheid om indirect een vordering in 
vreemde valuta om te zetten in aandelenkapitaal zonder dat dit tot toepassing van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 leidt. Een omzetting van een (in verband met valutaverliezen) 
afgewaardeerde vordering leidt tot terugname van het genoten afwaarderingsverlies, het-
geen mijns inziens ook geldt indien sprake is van een materiële omzetting in de vorm van 
een kapitaalstorting direct gevolgd door een aflossing van de schuld. De belastingplichtige 
heeft vervolgens de mogelijkheid om eenzelfde bedrag aan de opwaarderingsreserve toe 
te voegen. Een latere waardestijging leidt vervolgens tot een belaste vrijval van de opwaar-
deringsreserve. Dit geldt eveneens voor een latere vervreemding van de onderneming 
door de schuldenaar binnen concern op grond van het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969. Met de goedkeuring van het besluit is deze belaste vrijval eenvoudig te voorkomen. 
Allereerst wordt de onderneming van de schuldenaar overgedragen aan een andere doch-
termaatschappij van de belastingplichtige die door middel van een kapitaalstorting is 
voorzien van de benodigde gelden om de koopsom aan de overdragende vennootschap te 
voldoen. De sanctie van art. 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 kan dan met een beroep op de goed-
keuring van het besluit achterwege blijven. Vervolgens wordt de schuld afgelost, waar-
door de genoten afwaardering definitief is gemaakt. Materieel vindt aldus een omzetting 
plaats, terwijl art. 13ba Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijft.

77 Zie ook J.A.R. van Eijsden, ‘Afgewaardeerde vorderingen: a never ending story!’, WFR 2004/209 die 
de vrijval van de opwaarderingsreserve in dergelijke situaties onterecht vindt.

78 Besluit van 26 februari 2008, nr. CPP2008/257M, Vennootschapsbelasting. Deelnemingsvrijstel-
ling; standpunten over de toepassing van art. 13 e.v. van de Wet Vpb 1969, zie paragraaf 3.1.3.1 
van het besluit.
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De afwaardering van ter beurze genoteerde obligaties
Het begrip ‘afwaardering’ omvat ook de afwaardering van obligaties als gevolg van een 
lagere beurskoers zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van art. 13b 
(oud) Wet Vpb 1969. Een lagere beurskoers kan meerdere oorzaken hebben. Naast een ver-
slechtering van de solvabiliteit van de debiteur, kan dat een stijging van de marktrente 
zijn. In het laatste geval kan de vordering echter in beginsel niet ten laste van het fiscale 
resultaat gebracht worden, zo blijkt uit de jurisprudentie.79

Indien en zolang een vordering in een vreemde valuta staat tegenover een schuld in 
dezelfde vreemde valuta (‘matching’) ontstaat per saldo geen vermogensmutatie in geval 
van valuta- of rentefluctuaties.80 Een verlies op de vordering wordt gecompenseerd door 
een evengrote winst op de samenhangende schuld. Verdedigd zou kunnen worden dat 
hier per saldo weliswaar geen sprake is van een vermogensmutatie, maar dat fiscaalrech-
telijk sprake is van een ‘afwaardering’ van de vordering alsmede een winst op de schuld. 
Indien vervolgens de vordering wordt omgezet in aandelenkapitaal en daarmee de mat-
ching wordt verbroken, is in die redenering art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing. Uit de 
parlementaire behandeling bij de invoering van art. 13b Wet Vpb 1969 in 1990 kan wor-
den opgemaakt dat dit het standpunt van de staatssecretaris is.81 Ter zake van ‘mat-
chende’ vorderingen is namelijk het volgende opgemerkt: ‘(…) “matching” houdt in dat 
een moedermaatschappij een lening opneemt in een bepaalde valuta en het opgenomen 
bedrag vervolgens, in dezelfde valuta, doorleent aan een dochter. Het valutarisico is bij de 
moeder daardoor afgedekt, zij het dat goed koopmansgebruik tot tijdelijke verschillen 
kan leiden. Zolang deze 'matching' in stand blijft, komt art. 13b voor afwaardering op een 
vordering als gevolg van valutaverlies niet aan de orde. Art 13b kan wel aan de orde 
komen bij verbreking van die “matching”. Dat is dan ook terecht omdat bijvoorbeeld bij 
omzetting van de in waarde gedaalde vordering op de dochter in aandelen in die dochter 
bij latere koersstijging tegenover een aftrekbare waardedaling van de opgenomen lening 
een vrijgestelde waardestijging van de omgezette vordering zou staan.’82 Ik lees de laatste 
zin zo dat het gaat over een waardedaling van de vordering die zich heeft voorgedaan tij-
dens de periode van de ‘matching’. Ook Van der Geld is van mening dat ‘de regelingen 
betreffende de lotgevallen van de besmette afgewaardeerde vorderingen voor alle soorten 
vorderingen gelden, dus ook voor (…) : “matchende” vorderingen’.83

Naar mijn mening kan echter zolang er sprake is van ‘matchende’ vorderingen geen 
sprake zijn van een ‘afwaardering’ in de zin van art. 13ba Wet Vpb 1969. Ook de verbre-
king van de matching leidt niet tot een waardemutatie en daarmee derhalve niet tot een 
‘afwaardering’. Dit volgt uit HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 c*, welk arrest ook bespro-
ken is in hoofdstuk 4. Ik citeer nogmaals de belangrijkste overweging:

‘-4.4. (…) Indien, zoals in het onderhavige geval, een vordering in een vreemde 
valuta tegenover een schuld in dezelfde valuta staat, treedt bij wijziging van de 
koers van die valuta per saldo geen vermogensmutatie op en zal mitsdien een 
wijziging van de waardering met betrekking tot de valutakoers van de schuld 
en de vordering niet los van elkaar mogen plaatsvinden. Dit is niet anders 
indien de looptijd van de schuld en de vordering niet gelijk zijn aan elkaar. Wel-
iswaar zal ten gevolge van het niet gelijk lopen van de looptijden van de vorde-

79 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4. W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969, FED, Kluwer, Deventer 2008, p. 135 en K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met 
afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in 
de inkomstenbelasting’, FED 2004/154 gaan er mijns inziens ten onrechte van uit dat afwaarde-
ring wel mogelijk is.

80 Ditzelfde geldt indien sprake is van een verstrekte lening die is gefinancierd met een lening die 
alleen behoeft te worden afgelost met de ontvangen gelden uit hoofde van de verstrekte lening 
(een zogenoemde ‘limited recourse loan’).

81 MvA, EK 1989-1990, 19 968, nr. 41c, p. 9 en NMvA, EK 1989-1990, 19 968, nr. 41f, p. 1 en 2.
82 MvA, EK 1989-1990, 19 968, nr. 41c, p. 9.
83 J.A.G. van der Geld, De herziene deelnemingsvrijstelling, Kluwer, Deventer 1990, p. 291.
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ring en de schuld uiteindelijk een niet-gedekte valutapositie ontstaan, dit recht-
vaardigt niet reeds in de jaren waarin wel een zodanige positie bestaat een ver-
lies of een winst te nemen die gecompenseerd wordt door een even grote winst, 
respectievelijk even groot verlies op de tegengestelde valutapositie. Het valuta-
risico ontstaat pas nadat na aflossing van de schuld of na inning van de vorde-
ring de valutapost niet langer gesloten is.’

Aangezien het valutarisico naar het oordeel van de Hoge Raad pas ontstaat nadat geen 
sprake meer is van ‘matching’ kan vóór dat moment naar mijn mening geen sprake zijn 
van een ‘afwaardering’ van de vordering. Verbreking van de matching leidt dan ook niet 
tot de constatering van een ‘afwaardering’. Deze uitkomst past ook in de ratio van de rege-
ling van art. 13ba Wet Vpb 1969. Aangezien er geen verlies ten laste van het resultaat is 
gebracht, is er ook geen reden om na omzetting van de vordering de deelnemingsvrijstel-
ling op de deelneming uit te sluiten. Voor zover een waardedaling van een vordering is 
ontstaan na de verbreking van de ‘matching’ zal bij omzetting art. 13ba Wet Vpb 1969 
uiteraard wel van toepassing zijn.
Met betrekking tot zogenoemde doorstroomvennootschappen geldt naar mijn mening 
het volgende. De ingeleende en uitgeleende gelden zullen veelal matchen met betrekking 
tot het rentepercentage en de valuta. In zoverre geldt hetgeen hiervoor is opgemerkt. 
Indien de doorstroomvennootschap ook geen debiteurenrisico loopt omdat dat contractu-
eel voor rekening van haar schuldeiser komt84, zal een afwaardering van de vorderingen 
uit hoofde van de uitgeleende gelden niet mogelijk zijn. Art. 13ba Wet Vpb 1969 kan dan 
in het geheel niet van toepassing zijn bij de doorstroomvennootschap. Voor zover de door-
stroomvennootschap reële risico’s loopt, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het debiteu-
renrisico, kan de vordering met inachtneming van de regels van goed koopmansgebruik 
worden afgewaardeerd. Indien zich vervolgens een van de omstandigheden genoemd in 
het tweede lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 voordoet, zal de sanctie van toepassing zijn. 
Indien de doorstroomvennootschap een corresponderende schuld (zakelijk) krijgt kwijt-
gescholden, zal de daaruit voortvloeiende winst op grond van de kwijtscheldingsfaciliteit 
zijn vrijgesteld voor zover deze de compensabele verliezen overtreft. Indien de afwaarde-
ring van de vordering bij de doorstroomvennootschap tot een fiscaal compensabel verlies 
heeft geleid, kan het overweging verdienen om de winst die op grond van het eerste 
lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt geconstateerd, niet te doteren aan de opwaarde-
ringsreserve. Indien de winst op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 
hoger is dan de aanwezige fiscale verliezen, is het voor de belastingplichtige nadelig dat 
het niet mogelijk is op grond van het eerste lid geconstateerde winst slechts gedeeltelijk 
aan de opwaarderingsreserve te doteren. Het niet doteren aan de opwaarderingsreserve 
leidt mogelijk per saldo tot een fiscale winst (en derhalve cash out), terwijl het wel doteren 
aan de opwaarderingsreserve als gevolg van de kwijtschelding van de corresponderende 
schuld leidt tot het verloren gaan van de fiscaal compensabele verliezen terwijl er een 
latente claim via de opwaarderingsreserve is gevormd. Mijns inziens kan derhalve een 
ongewenste inbreuk op de totaalwinst van een belastingplichtige ontstaan.

6.6.1.4 Het begrip ‘ten laste van de in Nederland belastbare winst’
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt alleen toepassing indien de vordering is afgewaardeerd ten 
laste van in Nederland belastbare winst of ten laste van het in Nederland belaste resultaat 
uit een werkzaamheid. In de parlementaire behandeling bij de invoering van art. 13b Wet 
Vpb 1969 in 1990 is door de staatssecretaris tot tweemaal toe bevestigd dat het gaat om de 
in Nederland belastbare winst na voorkoming van dubbele belasting, met andere woorden 

84 Op basis van het rulingbeleid tot 2001 mochten doorstroomvennootschappen geen risico’s lopen 
ten aanzien van de uitgeleende gelden. Met ingang van 2001 is dit anders. In art. 8c Wet Vpb 1969 
is geregeld dat de belastingplichtige ten aanzien van samenhangende geldleningen reële risico’s 
dient te lopen. Indien dat niet het geval is, blijven ontvangen en betaalde rente buiten aanmer-
king bij de fiscale winstberekening. Indien de belastingplichtige reële risico’s loopt, is derhalve 
geen sprake meer van matching, zodat ook art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing kan zijn.
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de effectief in Nederland belastbare winst.85 Ook de Hoge Raad is in de arresten van 
13 november 1991 BNB 1992/58* en BNB 1992/59* van mening dat ‘in Nederland belastbare 
winst’ moet worden opgevat als effectief in Nederland belastbare winst.
Indien de vordering is afgewaardeerd ten laste van het resultaat van een buitenlandse 
vaste inrichting, is art. 13ba Wet Vpb 1969 mijns inziens dan ook niet van toepassing.86

Indien de vaste inrichting een negatief resultaat heeft behaald, zal een afwaarderingsver-
lies dat moet worden toegerekend aan de vaste inrichting effectief wel ten laste van de in 
Nederland belastbare winst komen. De vraag doet zich dan ook voor, hoe art. 13ba Wet 
Vpb 1969 in die situatie uitwerkt. Indien zich ten aanzien van de afgewaardeerde vorde-
ring een omstandigheid voordoet zoals beschreven in art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969 zal op 
grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 winst geconstateerd worden ter 
grootte van het genoten afwaarderingsverlies. Deze winst zal moeten worden toegere-
kend aan de buitenlandse vaste inrichting. Op grond van de inhaalregeling zal ter zake 
van deze winst geen voorkoming van dubbele belasting worden verleend, waardoor terug-
name plaatsvindt van het eerder ten laste van de in Nederland belastbare winst gebrachte 
negatieve resultaat van de vaste inrichting. Vervolgens heeft de belastingplichtige de 
mogelijkheid om de winst aan de opwaarderingsreserve te doteren, zodat het resultaat 
van de vaste inrichting opnieuw wordt verlaagd met eenzelfde bedrag, en per saldo als 
gevolg van de omzetting geen wijzigingen heeft ondergaan. De opwaarderingsreserve zal 
dan naar mijn mening moeten worden toegerekend aan de vaste inrichting, gezien het 
feit dat deze zijn oorsprong vindt in een vordering welke werd toegerekend aan die vaste 
inrichting. Wanneer derhalve de opwaarderingsreserve in een later jaar geheel of gedeel-
telijk belast vrijvalt, zal dit de winst van de vaste inrichting verhogen. Voor zover de 
inhaalregeling er nog niet toe heeft geleid dat de negatieve resultaten van de vaste inrich-
ting die ten laste zijn gebracht van de in Nederland belastbare winst van de belastingplich-
tige zijn ingehaald, zal voor deze winst geen tegemoetkoming ter voorkoming van dub-
bele belasting worden verleend. Indien de winst reeds is ingehaald, zal de vrijvalwinst 
mijns inziens worden vrijgesteld. Naar mijn mening is het in die situatie dan ook niet 
nodig om door middel van de toepassing van de hardheidsclausule ex art. 63 AWR de sanc-
tie ongedaan te maken, zoals is voorgesteld door Den Boer, Strik en De Vries alsmede Van 
Eijsden en Kok.87

Indien een vaste inrichting van de belastingplichtige ophoudt te bestaan, kan een eventu-
eel nog resterende opwaarderingsreserve niet langer worden toegerekend aan die vaste 
inrichting. Op grond van HR 25 februari 1976, BNB 1976/110 en HR|27|maart|1991|BNB 
1991/204 zal een vrijval van de opwaarderingsreserve na beëindiging van de vaste inrich-
ting mijns inziens kwalificeren als (nagekomen) winst uit de vaste inrichting. Op grond 
van de door Nederland gesloten belastingverdragen of het BvdB zal de vrijval dan niet 
belast zijn in Nederland. Er is alleen sprake van een belaste vrijval indien de inhaalrege-
ling van toepassing is of een beroep gedaan moet worden op het BvdB en er geen sprake 
is van onderworpenheid.

Indien een vordering wordt afgewaardeerd terwijl ook overigens verlies wordt geleden, 
dan komt het afwaarderingsverlies toch ten laste van de winst. Bouwman merkt op dat 
indien de verliezen niet meer verrekend kunnen worden als gevolg van het verstrijken 
van de sinds 2007 geldende termijn voor verliesverrekening, de redelijkheid naar zijn 
mening gebiedt dat moet worden aangenomen dat het verlies uiteindelijk niet ten laste 

85 TK 1987-1988, 19 968, nr. 7, p. 38 en TK 1987-1988, 19 968, nr. 12, p. 12.
86 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-

belasting, Groningen 2001, hoofdstuk 4, De verschijningsvorm van de geldverbintenis in de Wet 
IB 2001 en de Wet Vpb 1969, p. 352, J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht 
(Vennootschapsbelasting), 2.4.10.A.c en J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorde-
ringen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, p. 12.

87 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.4.10.A.e1. en J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, 
Deventer 2007, p. 12.
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van de winst is gekomen.88 Overigens speelde deze problematiek ook reeds voor 2007 
omdat de verliesverrekening ook beperkt kan zijn op grond van art. 20, lid 4 of 20a Wet 
Vpb 1969. Met Martens ben ik van mening dat het systeem van de wet een dergelijke bena-
dering niet mogelijk maakt.89 Martens merkt bovendien terecht op dat als complicerende 
factor zou kunnen gelden dat de aanslag over de jaren, waarin de sanctie is toegepast 
reeds definitief vaststaat en dat geen ruimte bestaat om in de ambtshalve sfeer tegemoet-
koming te verlenen. Wellicht dat met een beroep op de hardheidsclausule ex art. 63 AWR 
toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 kan worden voorkomen.

6.6.1.5 Het begrip ‘deelneming’
Met de verwijzing naar het begrip ‘deelneming’ in art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 is slechts 
beoogd aan te geven dat de belastingplichtige of het verbonden lichaam een belang in de 
schuldenaar moet hebben dat voldoet aan de objectieve criteria zoals deze staan genoemd 
in art. 13, lid 2 Wet Vpb 1969.90 Indien de deelneming door het verbonden lichaam wordt 
gehouden, is derhalve niet vereist dat het verbonden lichaam kan worden aangemerkt als 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Indien dat namelijk wel vereist zou 
zijn, zou art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van toepassing zijn indien het belang in de schulde-
naar wordt gehouden door een verbonden buitenlands lichaam, tenzij het belang kan 
worden toegerekend aan een vaste inrichting in Nederland van de buitenlandse schuldei-
ser.
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt alleen toepassing indien ten tijde van de in het tweede 
lid genoemde rechtshandeling de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam 
een deelneming in de schuldenaar heeft of verkrijgt. Indien het aandelenbelang op enig 
moment na de rechtshandeling een deelneming gaat vormen, is de sanctie van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 niet van toepassing.
De vraag komt op wat het gevolg is van het aansluiten bij de Nederlandse criteria voor de 
deelnemingsvrijstelling indien niet de belastingplichtige, maar een buitenlandse tussen-
houdster het belang in de schuldenaar houdt en een afgewaardeerde vordering wordt 
prijsgegeven.91 Indien het belang in de schuldenaar naar Nederlandse maatstaven niet als 
deelneming kwalificeert, bijvoorbeeld omdat het belang minder dan 5% bedraagt, is het 
denkbaar dat bij de deelneming de waardestijging van de aandelen in de (ex-)schuldenaar 
toch onbelast genoten wordt omdat in dat land ook bij een belang onder de 5% de deelne-
mingsvrijstelling van toepassing is. In een dergelijke situatie vindt derhalve noch bij de 
deelneming noch bij de belastingplichtige heffing plaats bij een waardestijging van de 
aandelen van de schuldenaar.92 Deze situatie kan zich ook voordoen indien naar Neder-
landse maatstaven sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming. Art. 13ba Wet 
Vpb 1969 is dan niet van toepassing, aldus het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969. 
Wanneer in het buitenland wel een deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de aan-
delen, vindt in het geheel geen heffing plaats ten aanzien van het prijsgeven. Het is moge-
lijk dat belastingplichtigen ervoor zorgen dat de schuldenaar op het moment van het 
prijsgeven als laagbelaste beleggingsdeelneming kwalificeert, zodat art. 13ba Wet Vpb 

88 Evenzo: J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 359.

89 W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 142.

90 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 3. Zie ook paragraaf 3.1.1.1. van het Besluit staatssecretaris van Finan-
ciën van 26 februari 2008, nr. CPP2008/257M.

91 Zie inzake deze problematiek ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde 
schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbe-
lasting’, FED 2004/154, K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van 
(onvolwaardige) vorderingen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht’, TFO 
2004/147 en J.P. Boer en M.H.C. Ruijschop, ‘Het afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip’, 
WFR 2007/273. Ik verwijs ook naar paragraaf 6.6.15 inzake de laagbelaste beleggingsdeelneming.

92 K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennoot-
schapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154, spreken in 
dit verband van een dubbele vrijstelling.
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1969 niet van toepassing is. Indien op enig moment na het prijsgeven de deelneming naar 
Nederlandse maatstaven niet langer kwalificeert als laagbelast, zal art. 13ba Wet Vpb 
1969 niet alsnog van toepassing zijn. Bepalend is immers de kwalificatie op het tijdstip 
dat de vordering wordt prijsgegeven. Wel kan de waardestijging dan op grond van de deel-
nemingsvrijstelling onbelast genoten worden.
Ook de omgekeerde situatie is denkbaar. Indien het belang in de schuldenaar naar Neder-
landse maatstaven als deelneming kwalificeert, leidt een omstandigheid als omschreven 
in het tweede lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 tot terugname van het afwaarderingsverlies. 
Indien het belang in de schuldenaar in waarde stijgt, zal de opwaarderingsreserve dien-
overeenkomstig vrijvallen. Indien bij het buitenlands verbonden lichaam geen deelne-
mingsvrijstelling (meer) van toepassing is op het belang in de schuldenaar, vindt dubbele 
heffing plaats.
Visser en De Vries zijn van mening dat het gezien de ratio van de systematiek van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 meer voor de hand ligt om in dit soort situaties na te gaan of op basis van 
het buitenlandse recht de waardestijging van de aandelen bij de in het buitenland geves-
tigde verbonden lichaam belastingvrij kan worden genoten dan wel wordt belast.93Desge-
wenst kan naar hun mening rekening worden gehouden met de (uiteindelijke) onderlig-
gende belastingdruk. Zoals Visser en De Vries aangeven brengt dit natuurlijk wel extra 
administratieve lasten mee. Een andere afweging kan naar hun mening dan ook op doel-
matigheidsoverwegingen worden gebaseerd.
Ik ben met Visser en De Vries van mening dat het gezien de ratio van de regeling theore-
tisch het meest zuiver zou zijn indien alleen winstneming bij de belastingplichtige plaats-
vindt indien en voor zover de waardestijging van het belang in de schuldenaar bij het ver-
bonden lichaam niet in de heffing wordt betrokken. Overigens wordt ook bij andere rege-
lingen in de vennootschapsbelasting veelal geen rekening gehouden met de eventuele 
belastingdruk bij de buitenlandse tussenhoudster.94 Bij de anticumulatieregeling van 
art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 wordt wel rekening gehouden met de buitenlandse heffing 
indien sprake is van een prijsgeven.
Indien bij de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 wel rekening gehouden zou worden 
met de buitenlandse belastingdruk, komt gelijk de vraag op of dan uitgegaan moet wor-
den van de al dan niet belastbaarheid van de waardestijging van de aandelen of dat daarbij 
ook de behandeling van dividenden zou moeten worden betrokken. Indien de waardestij-
ging van de aandelen bij verkoop wordt belast en eventuele dividenduitkeringen belas-
tingvrij zijn, lijkt het voor de hand te liggen dat belastingplichtigen zo veel mogelijk divi-
dend zullen uitkeren. Ook zou het mijns inziens onjuist zijn om het buitenlandse belas-
tingsysteem op het moment van omzetting, kwijtschelding of hybridisering van de 
vordering doorslaggevend te laten zijn. Indien immers art. 13ba Wet Vpb 1969 niet zou 
worden toegepast als gevolg van het feit dat het buitenlandse systeem tot belastingheffing 
in de toekomst leidt, lijkt niet ondenkbaar dat vervolgens het belang in de schuldenaar 
alsnog binnen de groep wordt overgedragen naar een verbonden lichaam gevestigd in een 
land waar alsnog gebruikgemaakt kan worden van een deelnemingsvrijstelling. Vanuit 
theoretisch oogpunt zou een opwaarderingsreserve gevormd moeten worden welke belas-
tingvrij vrijvalt voor zover de waardestijging van het belang van de schuldenaar daadwer-
kelijk in de belastingheffing betrokken is. Aangezien niet ondenkbaar is dat realisatie van 
een dergelijke waardestijging binnen de groep (oneindig) kan worden uitgesteld, zou een 
dergelijke theoretisch wellicht zuivere regeling wel eens materieel alsnog op een belas-
tingvrijstelling kunnen neerkomen. Kortom, voor zover een theoretisch sluitende rege-
ling op dit punt al denkbaar is, verdient dat vanuit overwegingen van doelmatigheid en 
eenvoud mijns inziens niet de voorkeur.

93 K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennoot-
schapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.

94 Ik denk bijvoorbeeld aan de regeling in art. 13c Wet Vpb 1969 inzake de terugname van het ver-
lies van een vaste inrichting welke is omgezet in een vennootschap die wordt gehouden door een 
buitenlandse groepsmaatschappij, waarbij geen rekening wordt gehouden met de belastinghef-
fing op het niveau van de buitenlandse groepsmaatschappij.
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Zowel de tekst van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 als de ratio van de regeling leiden mijns 
inziens tot de conclusie dat art. 13ba Wet Vpb 1969 toepassing vindt indien op het 
moment van de in het tweede lid genoemde omstandigheid sprake is van een deelneming. 
Niet relevant is of ten tijde van de afwaardering al sprake was van een deelneming. 
Art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 is in de tegenwoordige tijd geformuleerd: ‘(…) waarin hij of 
een verbonden lichaam een deelneming heeft (…)’. Voor art. 13b Wet Vpb 1969, dat op 
gelijke wijze is geformuleerd, is door de staatssecretaris nadrukkelijk bevestigd dat de 
sanctie van toepassing is indien op het moment van de vervreemding van de vordering 
sprake is van een deelneming en dat het niet relevant is of er ten tijde van de afwaardering 
al sprake was van een deelneming.95 Ook een teleologische uitleg leidt mijns inziens tot 
dezelfde conclusie. Immers, art. 13ba Wet Vpb 1969 beoogt te voorkomen dat een afwaar-
deringsverlies ten laste van het fiscale resultaat wordt gebracht en een later voordeel uit 
de schuldenaar onbelast onder de deelnemingsvrijstelling wordt genoten. Dat onbedoelde 
gevolg doet zich voor als ten tijde van de in het tweede lid genoemde omstandigheden 
sprake is van een deelneming.
De verwijzing naar het begrip ‘deelneming’ roept de vraag op of art. 13ba Wet Vpb 1969 
ook van toepassing is indien de belastingplichtige geen aandelen in de schuldenaar heeft, 
maar een ander belang in de schuldenaar heeft waarop de deelnemingsvrijstelling van 
toepassing is. Hierbij kan gedacht worden aan opties op aandelen van de schuldenaar.96 
Gezien de ratio van de regeling kan mijns inziens betoogd worden dat ook opties onder 
het begrip deelneming vallen. Immers, ook via opties waarop de deelnemingsvrijstelling 
van toepassing is kan een latere waardestijging van de schuldenaar, nadat zich een 
omstandigheid als bedoeld in het tweede lid heeft voorgedaan, onbelast worden genoten. 
Het begrip deelneming is echter nadrukkelijk gedefinieerd in art. 13, lid 2 Wet Vpb 1969. 
Daaruit blijkt dat de belastingplichtige voor ten minste 5% van het nominaal gestorte 
kapitaal aandeelhouder dient te zijn. Naar mijn mening biedt de wettekst dan ook geen 
mogelijkheid om ook opties onder het begrip deelneming te laten vallen. Ook uit het Fal-
consarrest kan naar mijn mening niet worden geconcludeerd dat opties onder het begrip 
deelneming dienen te worden begrepen. De Hoge Raad heeft namelijk niet geoordeeld dat 
de opties als deelneming kwalificeren, maar dat gezien de strekking van de deelnemings-
vrijstelling ook de voor- en nadelen van een optie op een deelneming zijn vrijgesteld.97 Ik 
ga er dan ook vanuit dat voor het begrip deelneming in art. 13ba en 13b Wet Vpb 1969 
moet worden aangesloten bij de wettelijke criteria van art. 13, lid 2 Wet Vpb 1969. Nu de 
wetgever, in afwijking van het advies van de Raad van State98, geen expliciete regeling 
voor opties heeft getroffen, dient dit naar mijn mening voor rekening van de wetgever te 
blijven. Overigens kan mijns inziens niet uitgesloten worden dat de Hoge Raad ook de stap 
maakt om, althans voor de toepassing van art. 13ba en 13b Wet Vpb 1969 ook de belangen 
waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is verklaard, als deelneming aan te mer-
ken zodat de sancties van art. 13ba en 13b Wet Vpb 1969 ook van toepassing zijn.
Op de problematiek van opties zal bij de bespreking van het tweede lid van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 nader worden ingegaan.

95 EK, 2004-2005, 29 686, C, p. 11 en 12. J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenburg, ‘Enkele aandachtspun-
ten bij het wetsvoorstel inzake de herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afge-
waardeerde vorderingen’, MBB 2004/91, waren van mening dat zowel op het moment van de 
afwaardering als de in het tweede lid genoemde omstandigheid sprake moet zijn van een deelne-
ming.

96 Ook kan gedacht worden aan een belang bij de verkoopopbrengst indien een verkochte deelne-
ming door de koper wordt doorverkocht (HR 14 oktober 2005, BNB 2006/7 c*) en een converteer-
bare obligatielening (HR 12 oktober 2007, BNB 2008/6 *).

97 Zie HR 22 november 2002, BNB 2003/34 en dan met name r.o. 3.3.1 tot en met 3.3.7. Anders: 
W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 113, die van mening is dat het moeilijk is voor te stellen dat een houder van 
een optie geen deelneming heeft.

98 TK 2003-2004, 29 686, nr. 4, p. 4.
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6.6.1.6 Het begrip ‘verbondenheid’
In art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 is verbondenheid op twee manieren van belang, namelijk 
ten aanzien van de omzetting en ten aanzien van de afwaardering. Het eerste lid bepaalt 
namelijk dat ‘indien de belastingplichtige een schuldvordering heeft op een lichaam 
(schuldenaar) waarin hij of een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft en die 
schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van de 
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of ten laste van het in Nederland 
belastbare resultaat uit een werkzaamheid van een met hem verbonden natuurlijk persoon, 
wordt, indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het tweede 
lid (…)’[cursiveringen ACPB].

In art. 10a, lid 4 Wet Vpb 1969 is geregeld wanneer sprake is van een verbonden lichaam 
respectievelijk natuurlijk persoon. Een verbonden lichaam is:
– een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang 

heeft; of
– een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplich-

tige; of
– een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl 

deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belastingplich-
tige.99

In art. 10a, lid 5 Wet Vpb 1969 is geregeld wanneer sprake is van een verbonden natuur-
lijk persoon. Op grond van onderdeel a is dat het geval indien een natuurlijk persoon voor 
ten minste eenderde een belang heeft in de belastingplichtige of voor ten minste een-
derde een belang heeft in een met de belastingplichtige verbonden lichaam. Op grond van 
onderdeel b geldt voor de toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 een afwijkende 
definitie. Daaronder wordt verstaan een natuurlijk persoon die, al dan niet tezamen met 
zijn echtgenoot, voor ten minste een derde gedeelte een belang heeft in de belastingplich-
tige of in een met hem verbonden lichaam alsmede de echtgenoot van deze persoon en 
een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van deze persoon.100

Ten aanzien van het vereiste dat de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam 
een deelneming heeft in de schuldenaar, is de wettekst in de tegenwoordige tijd gesteld. 
Dit betekent dat aan dit vereiste is voldaan, indien op het moment van de omzetting of 
een andere besmette rechtshandeling de belastingplichtige of een verbonden lichaam een 
deelneming in de schuldenaar heeft.101 Niet van belang is of de belastingplichtige of een 
verbonden lichaam ten tijde van de afwaardering reeds een deelneming hield in de schul-
denaar. Dit past naar mijn mening ook bij de ratio van de regeling, namelijk het voorko-
men dat een afwaarderingsverlies ten laste van het fiscale resultaat is gebracht, terwijl een 
latere waardestijging onbelast onder de deelnemingsvrijstelling wordt genoten.102

Het tweede vereiste is dat de schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de in Neder-
land belastbare winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam res-
pectievelijk natuurlijk persoon.
Aangezien gesproken wordt over ‘een’ verbonden lichaam, is de sanctie tevens van toepas-
sing op de situatie dat het verbonden lichaam ten laste waarvan de schuldvordering is 

99 Voor het begrip verbondenheid verwijs ik naar. R.N.F. Zuidgeest, Verbondenheid in het belastingrecht, 
FM 128, Kluwer, Deventer 2008, p. 194 e.v. en O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek: (artikel 
10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 na ‘Werken aan winst’), FM 113, Kluwer, Deventer 2008, 
p. 192 e.v., J. van Strien, Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, FM 119, Kluwer, Deventer 
2007, p.306 e.v. En E.J.W. Heithuis. ‘Nogmaals het verbonden lichaam; een reactie’, MBB 1993/170.

100 In art. 10a, lid 5, onderdeel b Wet Vpb 1969 is ook een aantal gelijkstellingsbepalingen opgeno-
men. Zo wordt een pleegkind, een echtgenoot van een pleegkind en een pleegouder gelijkgesteld 
met bloed- of aanverwanten. Met een echtgenoot wordt gelijkgesteld de ongehuwd meerderjarige 
die ingevolge art. 1.2 Wet IB 2001 kan kwalificeren als partner.

101 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 11 en 12.
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afgewaardeerd een ander lichaam is dan het verbonden lichaam dat de deelneming 
houdt.103

Naar mijn mening is het voldoende dat het lichaam dat de vordering heeft afgewaardeerd 
op het moment van de omzetting verbonden is met de belastingplichtige. Verbondenheid 
ten tijde van de afwaardering is niet vereist.104 Uit de wettekst volgt niet dat ook ten tijde 
van de afwaardering reeds sprake moet zijn van verbondenheid. Bovendien pleit de ratio 
ervoor om alleen het moment van omzetting als relevant te beschouwen. Indien op dat 
moment sprake is van verbondenheid, wordt vanuit het concern bezien zonder nadere 
maatregel een afwaarderingsverlies definitief gemaakt terwijl de latere waardestijging 
onbelast wordt genoten.

6.6.1.7 Het karakter van de opwaarderingsreserve
In de literatuur werd tijdens het wetgevingsproces opgemerkt dat de verwerking van de 
opwaarderingsreserve in de aangifte vennootschapsbelasting onduidelijk was.105 Indien 
de opwaarderingsreserve als een fiscale reserve zou kwalificeren, zou dat onder andere 
invloed hebben op het fiscale eigen vermogen en daarmee op het bedrag aan niet-aftrek-
bare rente op grond van art. 10d Wet Vpb 1969. Met betrekking tot het karakter van de 
opwaarderingsreserve is in de nota naar aanleiding van het verslag het volgende opge-
merkt: ‘De opwaarderingsreserve heeft slechts als doel te functioneren als instrument ten 
behoeve van de temporisering van de correctie. Vanuit die ratio ligt een extracomptabele 
verwerking van de opwaarderingsreserve voor de hand. De opwaarderingsreserve heeft 
aldus geen invloed op de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen voor de toepas-
sing van art. 10d van de wet.’106 Ook voor art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 gold overigens dat 
de sanctie extracomptabel werd toegepast.
In het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel was sprake van een dotatie van rechtswege 
aan de opwaarderingsreserve.107 De belastingplichtige had geen keuze om niet te doteren. 
In art. 3.98a Wet IB 2001 (de pendant van art. 13ba Wet Vpb 1969 in de inkomstenbelas-
ting) daarentegen is bepaald dat dotatie aan de opwaarderingsreserve op verzoek plaats-
vindt. Blijkens de memorie van toelichting is deze keuzemogelijkheid in art. 3.98a Wet IB 
2001 opgenomen met het oog op verliescompensatiemogelijkheden.108 Belastingplichti-
gen kunnen er zo voor kiezen niet te doteren aan de opwaarderingsreserve en de winst af 
te zetten tegen verliezen die dreigen te verdampen. De mogelijkheid om op verzoek te 

102 Evenzo K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-
nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154, die 
nog opmerken dat op basis van de wettekst ook de benadering denkbaar is, waarbij de afwaarde-
ring de facto wordt gecompartimenteerd naar gelang de periodes waarin wel of niet sprake is 
geweest van een deelnemingsverhouding. Zij geven zelf reeds aan dat deze aanpak niet de voor-
keur verdient, aangezien een dergelijke aanpak vermoedelijk zal leiden tot langdurige discussies 
tussen de belastingplichtigen en de Belastingdienst over de waardering van de schuldvordering 
op de overgangsmomenten en zal resulteren in veel administratieve rompslomp. Op basis van de 
behandeling in de Eerste Kamer, EK 2004-2005, 29 686, C, p. 11 en 12, is duidelijk dat dit niet de 
benadering van de wetgever is.

103 In art. 13b Wet Vpb 1969 zoals dat van toepassing was tot 9 december 2005 werd gesproken over 
‘het’ verbonden lichaam, zodat art. 13b Wet Vpb 1969 niet kon worden toegepast ingeval de deel-
neming werd gehouden door een ander verbonden lichaam dan het lichaam dat de vordering had 
afgewaardeerd. Zie ook TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 9.

104 Redactie Fiscale encyclopedie Vakstudie, aant. 3.3 bij art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969, meent dat op 
basis van een redelijke wetsuitleg verdedigd kan worden dat ook ten tijde van de afwaardering 
sprake moet zijn van verbondenheid.

105 Zie J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenburg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake de 
herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, 
MBB 2004/91 en NOB-commentaar p. 4

106 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 16.
107 Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behan-

deling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van 
een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming, 29 381.

108 TK 2004-2005, 29 686, nr. 3, p. 24.
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doteren en daarmee de mogelijkheid om niet te doteren was oorspronkelijk in de regeling 
voor de vennootschapsbelasting niet opgenomen vanuit het streven naar beperking van 
de administratieve lasten.109De staatssecretaris ging ervan uit dat in de vennootschapsbe-
lasting iedere belastingplichtige een dergelijk verzoek zou doen. Als gevolg van Kamervra-
gen en reacties uit de praktijk is bij de nota van wijziging alsnog de keuzemogelijkheid in 
de tweede volzin van art. 13ba Wet Vpb 1969 vastgelegd. Noch in de literatuur110 noch 
door de staatssecretaris is echter aangegeven in welke situatie het zinvol zou zijn voor een 
belastingplichtige om een verzoek om de winst te mogen doteren aan de opwaarderings-
reserve achterwege te laten. Naar mijn mening zou gedacht kunnen worden aan de situa-
tie dat de belastingplichtige over compensabele verliezen beschikt, maar die verliezen op 
korte termijn niet meer verrekenbaar zullen zijn als gevolg van de toepassing van art. 20, 
lid 4 Wet Vpb 1969 of art. 20a Wet Vpb 1969. Ook kan gedacht worden aan de in paragraaf 
6.6.1.3 beschreven situatie ten aanzien van doorstroomvennootschappen. Nu met ingang 
van 2007 verliezen in de vennootschapsbelasting niet langer onbeperkt compensabel zijn, 
zal het in nog meer situaties overweging verdienen om winst op grond van art. 13ba, lid 1 
Wet Vpb 1969 niet aan de opwaarderingsreserve te doteren.

De keuze om de uit art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 voortvloeiende winst toe te voegen aan 
een opwaarderingsreserve kan worden herzien tot het moment waarop de keuze onher-
roepelijke heffingsgevolgen heeft gehad.111 Het is niet mogelijk de winst gedeeltelijk toe 
te voegen aan een reserve.112 Naar mijn mening zou een belastingplichtige wel de moge-
lijkheid geboden moeten worden om de winst gedeeltelijk aan een opwaarderingsreserve 
te doteren. Op basis van de huidige regeling is het op grond van het proportionaliteitsbe-
ginsel mogelijk om de winst te doteren aan de reserve, zodat er slechts heffing optreedt 
indien en voor zover er een waardestijging van de deelneming optreedt. Ook hebben 
belastingplichtigen de mogelijkheid om bijvoorbeeld in geval van dreigende verliesver-
damping de winst niet aan de opwaarderingsreserve te doteren maar te verrekenen met 
aanwezige verliezen. Deze uitgangspunten zijn echter niet strijdig met elkaar. Het is 
mijns inziens dan ook logisch dat belastingplichtigen de mogelijkheid wordt geboden om 
zo veel mogelijk recht te doen aan beide uitgangspunten, hetgeen een dotatie van een 
gedeelte van de op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 geconstateerde winst betekent. 
Aanpassing van de wettekst om gedeeltelijke dotatie mogelijk te maken, is mijns inziens 
dan ook gewenst.

6.6.2 Omstandigheden die tot winstneming leiden (lid 2)

6.6.2.1 Inleiding
In het tweede lid worden drie omstandigheden genoemd die leiden tot een winstneming 
op grond van het eerste lid. Het tweede lid luidt als volgt:

‘Van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid is sprake indien:
a. de met de schuldvordering corresponderende schuld door de schuldenaar 
wordt voldaan door het uitgeven van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschaps-
rechten of bewijzen van deelgerechtigdheid (omzetting);
b. de met de schuldvordering corresponderende schuld gaat functioneren als 
eigen vermogen van de schuldenaar zonder dat deze daartoe aandelen uitgeeft, 

109 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 5.
110 J.A.R. van Eijsden, ‘De omzetting van afgewaardeerde vorderingen in de inkomstenbelasting’, 

WFR 2004/599, die het verschil tussen art. 13ba Wet Vpb 1969 en art. 3.98a Wet IB 2001 opmerkte, 
stelt: ‘Hoewel een keuzeregeling voor artikel 13ba Wet VPB 1969 minder noodzakelijk is vanwege 
de onbeperkte termijn voor voorwaartse verliesverrekening, zou het naar mijn mening toch geen 
kwaad gekund hebben als belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting ook de mogelijk-
heid hadden gekregen om direct af te rekenen’.

111 EK 2005-2006, 29 686, C, p. 12. Dit is in overeenstemming met HR 8 juli 1996, BNB 1996/266.
112 EK 2005-2006, 29 686, C, p. 12.
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en de schuldvordering hierdoor bij de belastingplichtige onder een deelneming 
wordt begrepen; of
c. de schuldvordering geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven’.

6.6.2.2 Omzetting
In onderdeel a van het tweede lid is de omschrijving van een omzetting opgenomen. Afge-
zien van een redactionele verbetering komt de omschrijving overeen met de omschrijving 
zoals die was te vinden in art. 12 (oud), lid 1 Wet Vpb 1969.113 Hiermee wordt aangegeven 
dat geen inhoudelijke wijziging van het begrip omzetting is beoogd.114 Voor de omschrij-
ving van een omzetting is niet aangesloten bij de bewoordingen van het Burgerlijk Wet-
boek omdat de aldaar gehanteerde term stortingsplicht wel van toepassing is op de uit-
gifte van aandelen waar immers een wettelijke stortingsplicht voor bestaat, maar niet 
voor het uitgeven van winstbewijzen, lidmaatschapsrechten en bewijzen van deelgerech-
tigheid.115 Naar mijn mening zal een kapitaalstorting in contanten, gevolgd door een 
aflossing van de vordering ook als een omzetting hebben te gelden.

In de literatuur is gesignaleerd dat het op grond van de gekozen formulering, evenals dat 
met betrekking tot art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 het geval was, onduidelijk is of de voldoe-
ning van de schuld door uitgifte van rechten op aandelen, zoals opties en warrants, tot de 
sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 leidt.116 De Raad van State heeft daarom geadviseerd 
om naast het uitgeven van aandelen ook het uitgeven van rechten op aandelen in het arti-
kel op te nemen om onduidelijkheden over de reikwijdte van de bepaling weg te 
nemen.117 Naar aanleiding van dit advies van de Raad van State merkt de staatssecretaris 
het volgende op: ‘De vraag of en wanneer rechten op aandelen op één lijn moeten worden 
gesteld met aandelen is in een aantal recente arresten van de Hoge Raad aan de orde 
geweest. Omdat de consequenties daarvan nog niet volledig zijn te overzien, heb ik voor-
alsnog geen gevolg gegeven aan het advies van de Raad om naast het uitgeven van aande-
len ook het uitgeven van rechten op aandelen in het artikel op te nemen.’118 In de nota 
naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: ‘De leden van de fractie 
van het CDA vragen of ook omzetting van de afgewaardeerde vordering in rechten op aan-
delen kan leiden tot toepassing
van het voorgestelde artikel 13ba. De strekking van de voorgestelde regeling is het voor-
deel dat ontstaat door de sfeerovergang van vordering naar deelneming bij de schuldeiser
te corrigeren. Naar de mate waarin rechten op aandelen, zoals opties, op één lijn kunnen 
worden gesteld met de aandelen waarop zij betrekking hebben, ligt het voor de hand dat 
ook de omzetting van een afgewaardeerde vordering in rechten op aandelen leidt tot de 
toepassing van artikel 13ba. Dit zou ook in overeenstemming zijn met betrekkelijk 
recente jurisprudentie. Genoemd kunnen worden het arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 
639, onder meer gepubliceerd in BNB 2001/161, het arrest HR 21 februari 2001, nr. 35 074, 
onder meer gepubliceerd in BNB 2001/160 en het arrest HR 22 november 2002, nr. 36 272, 
onder meer gepubliceerd in BNB 2003/34. Daaruit kan worden afgeleid dat opties in 
bepaalde gevallen op één lijn kunnen worden gesteld met de aandelen waarop zij betrek-
king hebben. De consequenties van deze jurisprudentie zijn echter nog niet in volle 
omvang te overzien. Nadat de mogelijke gevolgen in beeld zijn gebracht kan de gedacht-
evorming op dit punt worden afgerond.’119

113 TK 2003-2004, 29 381, nr. 3, p. 13.
114 TK 2003-2004, 29 686, nr. 4, p. 4.
115 TK 2003-2004, 29 686, nr. 4, p. 4.
116 A.C.P. Bobeldijk en M.M. Borggreven, ‘Art. 12 Wet VPB 1969 is dood; lang leve art. 13ba!’, WFR 

2004/228, A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind 
goed, al goed?’, WFR 2004/1409 en K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde 
schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbe-
lasting’, FED 2004/154.

117 TK 2003-2004, 29 686, nr. 4, p. 4.
118 TK 2003-2004, 29 686, nr. 4, p. 4.
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In de arresten van HR 21 februari 2001, BNB 2001/160 en BNB 2001/161 was de vraag aan 
de orde in hoeverre ter zake van een verplichting uit hoofde van toegekende werkne-
mersopties een fiscale last genomen kon worden. De Hoge Raad besliste als volgt: ‘(…) De 
houder van een optie op aandelen in de vennootschap die het optierecht heeft verleend, 
staat tot die vennootschap in een rechtsbetrekking die zodanig overeenkomt met die van 
aandeelhouder dat alle transacties tussen hem en die vennootschap op gelijke voet als 
geldt voor de aandeelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld. (…)’.120

In HR 22 november 2002, BNB 2003/34 (Falconsarrest) was de vraag aan de orde of de deel-
nemingsvrijstelling van toepassing was op opties. De Hoge Raad besliste dat gezien de 
strekking van de deelnemingsvrijstelling zij inderdaad van toepassing is op opties op een 
deelneming en op opties die bij uitoefening een deelneming vormen.121 Dit betekent dat 
binnen een concern de toekomstige waardestijging van het belang in de schuldenaar via 
koopopties onbelast op grond van de deelnemingsvrijstelling genoten kan worden.
Mijns inziens kan uit de hiervoor genoemde arresten niet geconcludeerd worden dat 
art. 13ba Wet Vpb 1969 ook van toepassing is ten aanzien van opties. Het feit dat de trans-
acties tussen de optiehouder en de vennootschap op gelijke voet als dat geldt voor de aan-
deelhouder buiten de winstsfeer worden afgewikkeld, betekent naar mijn mening nog 
niet dat waar in de belastingwetten over aandelen gesproken wordt, daar ook opties onder 
dienen te worden begrepen.122 Opties zijn nu eenmaal iets anders dan aandelen. Ook het 
feit dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing kan zijn op opties, verandert dit niet. 
Het ligt mijns inziens dan ook voor de hand om een dergelijke gelijkstelling expliciet in 
de wet op te nemen, indien de wetgever wenselijk acht dat art. 13ba Wet Vpb 1969 toe-
passing vindt ten aanzien van opties waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. 
Opmerkelijk in dit verband is dat 3.98a, lid 9 Wet IB 2001 art. 4.3, 4.4, 4.5 en 4.5a Wet IB 
2001 van overeenkomstige toepassing verklaart. In de memorie van toelichting is dit als 
volgt toegelicht: ‘De omzetting van een afgewaardeerde vordering in bewijzen van deel-
gerechtigdheid, lidmaatschapsrechten of rechten om aandelen in of winstbewijzen van 
een vennootschap te verwerven (koopopties) wordt dus gelijk behandeld als de omzetting 
in aandelen of winstbewijzen.’123

Hoewel in de inkomstenbelasting dus nadrukkelijk een gelijkstelling wordt bewerkstel-
ligd, is dat voor de vennootschapsbelasting bewust achterwege gelaten. Op grond van het 
bovenstaande ben ik van mening dat ingeval een schuld wordt voldaan door middel van 
uitgifte van rechten op aandelen, de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van toepas-
sing is.124 Hoewel een dergelijke uitkomst in strijd is met de ratio van de bepaling, veran-
dert dit de conclusie niet. De wetgever was op de hoogte van het mogelijke lek en heeft er 
bewust voor gekozen om het advies van de Raad van State niet op te volgen. In lijn met de 
jurisprudentie van de Hoge Raad dient dit risico mijns inziens voor rekening van de wet-
gever te komen en kan derhalve niet met een beroep op de ratio van de regeling alsnog 
de sanctie worden toegepast.125

119 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 6-7.
120 R.o. 3.1.
121 Zie de overwegingen 3.3.1 tot en met 3.3.7.
122 Anders: J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 

Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 369.
123 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 27.
124 J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenburg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake de her-

ziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, MBB 2004/
91, zijn op grond van de arresten uit 2001 alsmede de ratio van de regeling van mening dat de 
sanctie ook van toepassing is ingeval van voldoening van de schuld door uitgifte van rechten op 
aandelen. Zij stellen: ‘Een andersluidende conclusie zou ons inziens een inbreuk maken op de 
jurisprudentie inzake de fiscale positie van een houder van optierechten. Voorts zou een anders-
luidende conclusie ten onrechte voorbijgaan aan de ratio van de regeling van art. 13ba Wet 
VPB 1969, die immers strekt tot voorkoming van claimverlies bij de fiscus’.

125 Zie R.L.H. IJzerman., Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht, FM 54, Kluwer, Deventer 
1991, p. 139 e.v. en de aldaar aangehaalde jurisprudentie.
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Volledigheidshalve merk ik nog op dat wanneer de schuld wordt voldaan door opties met 
een lagere waarde dan het nominale bedrag van de schuld er naar mijn mening sprake is 
van een (materiële) kwijtschelding, in welk geval art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve 
gewoon van toepassing is. Het voorkomen van de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 
door de schuld te voldoen door middel van de uitgifte van opties, zal zich dus alleen kun-
nen voordoen indien de waarde van de vordering is gedaald vanwege valuta- of rente-effec-
ten.
Indien reeds bij de uitgifte van de opties, bijvoorbeeld vanwege de voorwaarden van de 
opties, vaststaat dat de opties zullen worden uitgeoefend zijn de opties slechts onderdeel 
van een samenstel van rechtshandelingen gericht op de voldoening van de schuld door 
middel van uitgifte van aandelen. Ook in dat geval zal art. 13ba Wet Vpb 1969 naar mijn 
mening van toepassing zijn.

6.6.2.3 Functioneren als eigen vermogen
De tweede omstandigheid die in art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969 wordt genoemd is dat de 
vordering gaat functioneren als eigen vermogen van de schuldenaar zonder dat deze daar-
toe aandelen uitgeeft en de schuldvordering hierdoor bij de belastingplichtige onder een 
deelneming wordt begrepen.
Indien een schuldvordering gaat functioneren als eigen vermogen bij de schuldenaar is de 
sanctie alleen van toepassing indien de schuldvordering hierdoor bij de belastingplichtige 
onder een deelneming wordt begrepen. Op grond van art. 13, lid 4 Wet Vpb 1969 wordt 
een hybride vordering onder een deelneming begrepen indien de belastingplichtige ove-
rigens een deelneming in de schuldenaar heeft. Op grond van art. 13, lid 5 Wet Vpb 1969 
wordt een hybride vordering als deelneming aangemerkt als een verbonden lichaam een 
deelneming in de schuldenaar heeft of de schuldenaar een met de belastingplichtige ver-
bonden lichaam is. Op basis van een strikte grammaticale interpretatie van art. 13ba, 
lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 dat spreekt over het ‘onder een deelneming wordt begre-
pen’ zou mogelijk betoogd kunnen worden dat dit enkel verwijst naar art. 13, lid 4 Wet 
Vpb 1969 waar eveneens wordt gesproken over ‘onder deze deelneming mede begrepen’. 
Ten tijde van de invoering van art. 13ba (nieuw) Wet Vpb 1969 was ook enkel de bepaling 
van het huidige art. 13, lid 4 Wet Vpb 1969 opgenomen, zodat de bepaling van art. 13ba, 
lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 daar op is afgestemd. De bepaling van art. 13ba, lid 5 Wet 
Vpb 1969 is per 1 januari 2007 geïntroduceerd. De wetgever heeft mijns inziens toen ver-
zuimd om de formulering van art. 13ba, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 daar op aan te 
passen. Een ruime interpretatie van art. 13ba, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 biedt mijns 
inziens de mogelijkheid om de bepaling ook toe te passen indien de hybride vordering op 
grond van het vijfde lid als deelneming wordt aangemerkt, hetgeen ook in lijn met de 
ratio van de bepaling is.
Indien de hybride vordering niet op grond van art. 13 Wet Vpb 1969 bij de schuldeiser 
onder een deelneming wordt begrepen, zal de waardestijging van de hybride vordering bij 
de belastingplichtige in de heffing worden betrokken.126 De sanctie van art. 13ba Wet Vpb 
1969 is dan niet nodig. Indien de vordering later alsnog onder een deelneming wordt 
begrepen, bijvoorbeeld omdat de schuldeiser of een met hem verbonden lichaam ten min-
ste 5% van de aandelen in de schuldenaar houdt, kan art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepas-
sing vinden. De toetsing of de vordering onder een deelneming wordt begrepen, vindt 
plaats op het moment van het hybridiseren van de lening. Alleen als een verband gecon-
stateerd kan worden tussen de hybridisering van de lening en de latere verkrijging van de 

126 Evenzo A.C.P. Bobeldijk en R.G. Van Rijnsoever, ‘Invoering art. 13bb Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969: wanneer komt Veegwet-IV?’, MBB 2002/261 en A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, 
‘Enkele aspecten van de voorgestelde thin-capitalisationwetgeving’, MBB 2003/350. Aan de arres-
ten HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364, HR 24 mei 2002, BNB 2002/231 en de arresten van 
25 november 2005, BNB 2006/82c* en BNB 2006/83c* zouden argumenten ontleend kunnen wor-
den dat ook op een deelnemerschapslening sec de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, 
aldus W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Klu-
wer, Deventer 2008, p. 138.
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aandelen door de belastingplichtige, zal op grond van art. 13ba, lid 11 Wet Vpb 1969 de 
sanctie alsnog kunnen worden toegepast. Tot 2007 was art. 13bb (oud) Wet Vpb 1969 van 
toepassing indien een afgewaardeerde hybride vordering pas op een later moment onder 
de deelneming werd begrepen.

6.6.2.4 Prijsgeven
De derde omstandigheid die aanleiding geeft tot de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 is 
het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van de vordering die ten laste van de in Nederland 
belastbare winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam is afge-
waardeerd.
Hoofdstuk 7 gaat over het prijsgeven van een vordering, zodat ik op deze plaats daarnaar 
verwijs voor een verdere bespreking.

6.6.2.5 Waardetoename vordering door storting kapitaal
Indien een belastingplichtige een vordering op een dochtermaatschappij heeft afgewaar-
deerd wegens verminderde solvabiliteit, zal de vordering in waarde toenemen als de belas-
tingplichtige een kapitaalstorting in de dochtermaatschappij doet. De vraag doet zich 
voor of een dergelijke waardestijging van de vordering bij de moedermaatschappij tot de 
belastbare winst behoort of dat art. 13ba Wet Vpb van toepassing is. Ter illustratie de ver-
eenvoudigde balansen vóór en na de storting van de moeder- en dochtermaatschappij.

Uit de balans van de moedermaatschappij vóór en na storting blijkt dat het vermogen van 
de moedermaatschappij niet is toegenomen, zodat op grond daarvan reeds geconcludeerd 
zou kunnen worden dat de waardetoename van de vordering niet tot de belastbare winst 
behoort. Mijns inziens kan niet betoogd worden dat de storting van 1.000 kapitaal op de 
aandelen in de dochtermaatschappij een niet-aftrekbare waardedaling van de deelneming 
is en de waardetoename van de vordering belast is, omdat deze twee onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. Op grond van de aandeelhoudersrelatie neemt de moedermaat-
schappij de verplichting tot volstorting van de aandelen op zich als gevolg waarvan de vor-
dering in waarde toeneemt. De waardetoename van de vordering vindt zijn oorzaak in de 
aandeelhoudersrelatie. De moedermaatschappij zou het kapitaal nooit storten op de aan-
delen van de dochtermaatschappij als de vordering op de dochtermaatschappij door een 
willekeurige derde gehouden zou worden. De waardestijging van de vordering is derhalve 
geen voordeel uit de onderneming.
Indien direct na de kapitaalstorting de vordering wordt afgelost, is mijns inziens sprake 
van een materiële omzetting in aandelenkapitaal en is art. 13ba Wet Vpb van toepassing. 
De vergelijking met de arresten HR 17 maart 1999, BNB 1999/230c* en BNB 1999/231c* 
dringt zich dan op. In die arresten werd de plaatsing van certificaten bij leden van een coö-
peratie die werden volgestort met een omzetdividend in contanten aan die leden aange-
merkt als de uitreiking van certificaten waarop niet gestort behoefde te worden.

Balansen vóór kapitaalstorting Balansen na kapitaalstorting

Moeder Moeder

Kas 1.000 EV 1.000 Kas 0 EV 1.000

Vordering 0 Vordering 1.000

Dochter Dochter

Kas 0 EV -/- 1.000 Kas 1.000 EV 0

Schuld 1.000 Schuld 1.000
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Een min of meer vergelijkbare situatie doet zich voor indien een dochtermaatschappij 
geen activa meer bezit en slechts een schuld heeft aan een andere concernvennootschap. 
Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.

Indien M kapitaal stort in dochtermaatschappij A, stijgt daardoor de vordering bij doch-
termaatschappij B en daarmee ook de deelneming van M in B. De waardestijging van de 
vordering bij B vindt zijn oorsprong enkel in de aandeelhoudersrelatie. Indien B niet tot 
het concern behoord zou hebben, zou M de kapitaalstorting in A niet gedaan hebben. De 
waardestijging van de vordering bij B is naar mijn mening dan ook niet belast. Er is mijns 
inziens fiscaal sprake van een kapitaalstorting in B en niet in A.

6.6.3 De samenloopregeling (lid 3)

6.6.3.1 Inleiding
In het derde lid is een anticumulatiebepaling opgenomen. De tekst luidt als volgt:

‘Het eerste lid is niet van toepassing voor zover met betrekking tot de schuld-
vordering reeds een bedrag op de voet van het eerste lid of artikel 13b tot de 
winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam is gere-
kend.’

Het derde lid voorkomt een mogelijke samenloop met art. 13b Wet Vpb 1969 alsmede een 
mogelijk volgtijdige toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 zelf ten aanzien van dezelfde 
schuldvordering bij dezelfde belastingplichtige of bij verschillende belastingplichtigen, 
aldus de memorie van toelichting.127

6.6.3.2 Samenloop artikel 13b en 13ba Wet Vpb 1969
Van een samenloop tussen art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 is bijvoorbeeld sprake indien 
een afgewaardeerde vordering wordt vervreemd aan een verbonden lichaam, waarna dat 
verbonden lichaam de vordering omzet in aandelenkapitaal.128 Op de overdracht is 
art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing, terwijl op de omzetting art. 13ba Wet Vpb 1969 van 
toepassing is. Het derde lid zorgt ervoor dat voor zover art. 13b Wet Vpb 1969 toepassing 
heeft gevonden, de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet in werking treedt. Door het 
woord ‘voor zover’ wordt bereikt dat tot het bedrag dat een vordering verder in waarde 
daalt na toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 van 
toepassing is indien zich één van de in dat artikel genoemde omstandigheden voordoet. 
In art. 13b Wet Vpb 1969 is geen regeling getroffen voor de situatie dat eerst art. 13ba Wet 
Vpb 1969 ten aanzien van een vordering toepassing heeft gevonden en daarna art. 13b 
Wet Vpb 1969.129

127 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 14.
128 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 14.
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6.6.3.3 Volgtijdige samenloop artikel 13ba Wet Vpb 1969 bij dezelfde belastingplichtige
Een volgtijdige toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij dezelfde belastingplichtige doet 
zich volgens de memorie van toelichting bijvoorbeeld voor indien een afgewaardeerde 
vordering op een deelneming gaat functioneren als eigen vermogen, waarna deze vorde-
ring wordt prijsgegeven of in aandelenkapitaal wordt omgezet.130 Zonder de samenloop-
regeling van het derde lid zou art. 13ba Wet Vpb 1969 zowel bij het gaan functioneren als 
eigen vermogen van de met de vordering corresponderende schuld als bij de latere kwijt-
schelding of omzetting van toepassing zijn. Tot 2007 was overigens nadat de afgewaar-
deerde vordering was gaan functioneren als eigen vermogen art. 13bb Wet Vpb 1969 in 
beginsel ook van toepassing, omdat aan de voorwaarden voor toepassing van dat artikel 
dan ook was voldaan. Er was namelijk een vordering afgewaardeerd ten laste van de in 
Nederland belastbare winst, de corresponderende schuld functioneerde als eigen vermo-
gen bij de schuldenaar en de vordering werd onder de deelneming begrepen. Op grond 
van de tweede volzin van art. 13bb, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 bleef uitsluiting van 
de deelnemingsvrijstelling op grond van art. 13bb Wet Vpb 1969 echter achterwege voor 
zover met betrekking tot die schuldvordering reeds een bedrag op de voet van art. 13ba, 
lid 1 Wet Vpb 1969 tot de winst was gerekend.

6.6.3.4 Volgtijdige samenloop van artikel 13ba Wet Vpb 1969 bij verschillende belastingplichtigen
Een volgtijdige toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij verschillende belastingplichti-
gen doet zich volgens de memorie van toelichting onder andere voor indien een afgewaar-
deerde vordering op een deelneming gaat functioneren als eigen vermogen, vervolgens 
wordt vervreemd aan een verbonden lichaam, waarna dat verbonden lichaam de vorde-
ring prijsgeeft of in aandelenkapitaal omzet.131

Met betrekking tot dit in de memorie van toelichting gegeven voorbeeld merk ik nog het 
volgende op. Ter zake van de vervreemding van de afgewaardeerde vordering aan een ver-
bonden lichaam is in beginsel art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing. Echter, omdat de cor-
responderende schuld inmiddels functioneert als eigen vermogen bij de schuldenaar, 
wordt de vordering op grond van art. 13, lid 4, onderdeel b Wet Vpb 1969 onder de deel-
neming in de schuldenaar begrepen. De overdracht van de vordering zal in dat geval fis-
caalrechtelijk als een vervreemding van een gedeelte van de deelneming in de schulde-
naar worden gezien, zodat art. 13b Wet Vpb 1969 toepassing mist.132

6.6.3.5 Samenloop met artikel 3.98b Wet IB 2001
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt blijkens het eerste lid ook toepassing bij de belastingplich-
tige indien de vordering is afgewaardeerd ten laste van het in Nederland belastbare resul-
taat uit een werkzaamheid van een met hem verbonden natuurlijk persoon. Bij de ver-
vreemding van de vordering door die verbonden natuurlijk persoon aan de belastingplich-
tige zal bij die verbonden natuurlijk persoon art. 3.98b Wet IB toepassing vinden. De 
sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 leidt dan tot dubbele heffing.
Art. 3.98b Wet IB 2001 is eerst met ingang van 2007 ingevoerd. De wetgever heeft toen ver-
zuimd om art. 13ba Wet Vpb 1969 aan te passen. Kok en Van Eijsden stellen voor om in 
het derde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 een verwijzing naar art. 3.98b Wet IB 2001 op te 

129 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.2.
130 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 11-12.
131 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 11.
132 Tot 2007 was in art. 13, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969 geregeld dat een hybride vordering op 

een deelneming onder de deelneming werd begrepen, maar was een uitzondering gemaakt voor 
de situatie dat de schuldenaar een buitenlands lichaam was en de vergoeding op de hybride 
lening aftrekbaar was. In een dergelijke situatie leidde vervreemding van de vordering aan een 
verbonden lichaam derhalve alsnog tot toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969. Omdat art. 13ba 
Wet Vpb 1969 reeds toepassing had gevonden ten aanzien van de vordering, zou toepassing van 
art. 13b Wet Vpb 1969 achterwege moeten blijven. Het zesde lid, onderdeel b van art. 13b Wet 
Vpb 1969 voorkwam mijns inziens geen samenloop omdat het alleen voorzag in een regeling 
indien ‘artikel 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is’ [cursivering ACPB] en niet als art. 13ba Wet 
Vpb 1969 van toepassing is geweest.
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nemen.133 Het lijkt mij echter beter om het eerste lid aan te passen en de woorden ‘of ten 
laste van het in Nederland belastbare resultaat uit een werkzaamheid van een met hem 
verbonden natuurlijk persoon’ te laten vervallen. Voor zover een afwaardering bij de ver-
bonden natuurlijk persoon heeft plaatsgevonden, wordt dat immers reeds door art. 3.98b 
Wet IB 2001 gecorrigeerd. Er hoeft derhalve net als in art. 13b Wet Vpb 1969 geen verwij-
zing meer naar een afwaardering door een verbonden natuurlijk persoon te zijn.

6.6.3.6 Samenloop met artikel 12 (oud) Wet Vpb 1969
Indien gedurende de periode van 1 januari 2001 tot 9 december 2005 een schuld is gaan 
functioneren als eigen vermogen en ter zake art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 toepassing heeft 
gevonden bij de schuldenaar, is er uiteraard geen reden om bij een latere rechtshandeling 
de sanctie van art. 13ba WetVpb 1969 bij de schuldeiser toe te passen. Dat zou dubbele 
heffing betekenen. Daarom is bij de invoering van het huidige art. 13ba Wet Vpb 1969134 
de volgende overgangsbepaling opgenomen: ‘Artikel 13b, artikel 13ba en artikel 13bb van 
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 alsmede artikel 3.98a van de Wet Inkomsten-
belasting 2001 blijven met betrekking tot een schuldvordering buiten toepassing voor 
zover met betrekking tot de met die schuldvordering corresponderende schuld reeds op 
de voet van artikel 12 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals dat luidde 
voor inwerkingtreding van deze wet, een bedrag tot de winst is gerekend.’

6.6.4 Geen winstneming bij compenserende heffing (lid 4)

Het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Het eerste lid is ter zake van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel c, niet van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde omstandig-
heid bij de schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat 
een voordeel bij de schuldenaar wordt betrokken in een belasting naar de winst 
die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar 
Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 
12c buiten toepassing blijven.’

Het vierde lid regelt dat winstneming bij de belastingplichtige ter zake van de kwijtschel-
ding van een vordering niet plaatsvindt voor zover de kwijtschelding bij de schuldenaar 
leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat een voordeel bij de schuldenaar 
wordt betrokken in de heffing van een belasting naar de winst die naar Nederlandse maat-
staven redelijk is. In hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2 wordt het vierde lid van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 nader besproken.

In het kader van dit hoofdstuk merk ik nog op dat de anticumulatieregeling van het vierde 
lid alleen van toepassing is indien een vordering wordt prijsgegeven. Omzetting of hybri-
disering van een schuld zal bij een Nederlandse debiteur niet tot winstneming leiden, 
zodat in die situaties geen dubbele heffing ontstaat. Anders dan Van der Geld135 en Van 
Es136 menen is het bij een buitenlandse debiteur wel mogelijk dat omzetting of hybridise-
ring tot winstneming leidt137, in welk geval dubbele heffing binnen concern ontstaat. Dat 

133 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 249.

134 Art. IV van de Wet van 1 december 2005, houdende wijziging van enkele belastingwetten in ver-
band met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaar-
deerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelne-
mingen, Staatsblad 2005, 613.

135 J.A.G. van der Geld, De deelnemingsvrijstelling, Kluwer, Deventer 2008, p. 208.
136 J.A.G. van Es, ‘Afgewaardeerde vorderingen’, TFO 2000/301.
137 M.V. Lambooij, General Report, p. 39 in International Fiscal Association, The tax consequences of res-

tructuring of indebtedness (debt work-outs), Cahiers de droit fiscal international, volume 91a, Sdu Fis-
cale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2006.
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is een verslechtering ten opzichte van de regeling van art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 zoals 
die van 1 januari 2001 tot 9 december 2005 van kracht was. Immers, in het derde lid van 
art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 was een anticumulatiebepaling opgenomen die ook van toe-
passing was op de omzetting of hybridisering van een vordering. Waarom op dit punt niet 
de tot dat moment geldende regeling wordt gecontinueerd, blijkt niet uit de memorie van 
toelichting. Van Eijsden was van mening dat de reden zich gemakkelijk liet raden, name-
lijk de mogelijke strijdigheid met het EG-recht.138 Van Eijsden meende dat de eis van com-
penserende heffing alleen dan verdedigbaar is indien deze eis zowel voor in het buiten-
land gevestigde schuldenaren als in het binnenland gevestigde schuldenaren wordt 
gesteld. Zowel de omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal, als 
het gaan functioneren van de met de schuldvordering corresponderende schuld als eigen 
vermogen van de schuldenaar leidt bij in Nederland gevestigde schuldenaren niet tot in 
Nederland belastbare winst. Ten aanzien van deze schuldenaren heeft het dan ook geen 
enkele zin om de eis te stellen van een compenserende heffing. Maar als men dat wel zou 
doen ten aanzien van buitenlandse schuldenaren, zou naar de mening van Van Eijsden 
een strijdigheid met het Europese recht ontstaan. Ten aanzien van de situatie dat een vor-
dering geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven, ligt dat anders. In die situatie ontstaat 
immers op het niveau van een in Nederland gevestigde schuldenaar een belastbare bate. 
De eis van de compenserende heffing kan dan, naar de mening van Van Eijsden, zowel ten 
aanzien van Nederlandse schuldenaren als ten aanzien van buitenlandse schuldenaren 
worden gesteld.
Ik zie niet in dat continuering van de anticumulatieregeling voor de situaties van omzet-
ting en hybridisering leidt tot strijdigheid met het EG-recht. Immers, indien een belasting-
plichtige een afgewaardeerde vordering op haar dochtermaatschappij omzet in aandelen-
kapitaal of hybridiseert, leidt dit tot winstneming op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 
1969. Indien vervolgens rekening wordt gehouden met een compenserende heffing op het 
niveau van de schuldenaar, betekent dit dat ingeval de schuldenaar in Nederland is geves-
tigd er geen compenserende heffing is en derhalve de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 
van toepassing is. Indien de schuldenaar in het buitenland is gevestigd, en de omzetting 
of hybridisering tot winst leidt, betekent dit dat de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 in 
zoverre achterwege blijft. Er lijkt mij vanuit Europeesrechtelijk perspectief weinig 
bezwaar tegen het rekening houden met de belastingheffing bij de schuldenaren, indien 
een dergelijke belastingheffing zich alleen bij buitenlandse schuldenaren voordoet. 
Daarom pleitte ik reeds eerder voor het continueren van de anticumulatieregeling zoals 
die in art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 was opgenomen.139 Ook Den Boer, Strik en De Vries140 
zijn van mening dat er geen Europeesrechtelijke bezwaren zijn en Van Eijsden en Kok141 
hebben zich daarbij aangesloten. In de nota naar aanleiding van het verslag is de reden 
voor de wijziging van de anticumulatieregeling alsnog toegelicht. Hierover is het volgende 
opgemerkt: ‘De thans voorgestelde regeling van de afgewaardeerde vorderingen grijpt uit-
sluitend aan bij de schuldeiser en niet meer bij de schuldenaar. Omzetting en hybridise-
ring leiden in Nederland niet langer tot belastingheffing bij de debiteur. In zoverre is er 
in die gevallen geen behoefte aan een tegemoetkoming ten aanzien van de heffing bij de 
crediteur. Voor zover andere landen een regeling kennen die overeenkomt met de thans 
voorgestelde regeling, zal belastingheffing door een andere staat dan ook niet aan de orde 
zijn. Voor zover andere landen een andere regeling kennen dan de thans voorgestelde, 
kan in economische zin dubbele heffing optreden. Dit is echter het gevolg van een ver-

138 J.A.R. van Eijsden, ‘Afgewaardeerde vorderingen: a never ending story!’, WFR 2004/209.
139 A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al 

goed?’, WFR 2004/1409 en A.C.P. Bobeldijk, ‘New Dutch Regulations for Written-Down Claims’, 
Intertax volume 33 (2005) Issue 1. In deze zin ook: redactie Vakstudie Nieuws in haar aantekening 
bij het wetvoorstel, zie V-N 2004/36.3, p. 24.

140 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.4.10.C.d6.II.

141 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 93.
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schil in belastingstelsel (dispariteit) en dus niet te vermijden zolang er internationaal ver-
schillende stelsels van heffing bestaan. Gelet op het feit dat Nederland niet een systeem 
hanteert dat internationaal ongebruikelijk is, is er voor Nederland weinig reden om in 
geval van een dergelijke dispariteit terug te treden.’142

De staatssecretaris moet mijns inziens worden toegegeven dat sprake is van een dispari-
teit. Bovendien werd ook onder de regeling vóór 2001 enkel in situaties van prijsgeven een 
tegemoetkoming geboden.143 Toch wringt naar mijn mening de redenering van de staats-
secretaris. Er wordt aangeknoopt bij de schuldeiser en omdat omzetting en hybridisering 
niet langer tot belastingheffing bij een Nederlandse debiteur leidt, is in zoverre ook geen 
behoefte meer aan een tegemoetkoming ten aanzien van de heffing bij de crediteur. Hoe-
wel daar in de geciteerde passage niet aan wordt gerefereerd, wordt wel een tegemoetko-
ming geboden voor de heffing bij de debiteur in geval van een prijsgeven van de vorde-
ring. Duidelijk is dat een eventuele belastingheffing bij de Nederlandse debiteur bepalend 
is geweest voor de vormgeving van de tegemoetkoming bij de crediteur. Naar mijn 
mening is dat een benadering die niet past bij een van de beginselen van de Nederlandse 
vennootschapsbelasting, namelijk kapitaalimportneutraliteit.144 Ook draagt deze benade-
ring niet bij aan een goed fiscaal vestigingsklimaat. Ik herhaal dan ook mijn pleidooi om 
terug te keren naar de anticumulatieregeling zoals die in art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 
was opgenomen. In hoofdstuk7, paragraaf7.3.2.2.3, ga ik uitgebreid in op de werking van 
de compenserendeheffingstoets. Dan zal ook blijken dat de regeling mijns inziens in strijd 
is met het EG-recht.

6.6.5 De werking van de opwaarderingsreserve (lid 5)

6.6.5.1 Inleiding
Het vijfde lid bevat de hoofdregel ten aanzien van de belaste vrijval van de reserve. Het 
vijfde lid luidt als volgt:

‘De opwaarderingsreserve wordt aan de winst toegevoegd voor zover het ver-
schil tussen de actuele waarde in het economische verkeer van de deelneming 
en de waarde in het economische verkeer van de deelneming ten tijde van de in 
het eerste lid bedoelde omstandigheid uitgaat boven het bedrag waarmee de 
opwaarderingsreserve sinds die omstandigheid reeds is afgenomen. Voor de toe-
passing van de eerste volzin, het zesde lid en het tiende lid, onderdeel b, worden 
de door een met de belastingplichtige verbonden lichaam gehouden deelnemin-
gen in de schuldenaar, toegerekend aan de belastingplichtige, tenzij het verbon-
den lichaam met betrekking tot de schuldenaar eveneens beschikt over een 
opwaarderingsreserve.’

6.6.5.2 Geen vrijwillige vrijval van de opwaarderingsreserve
Art. 13ba Wet Vpb 1969 biedt niet de mogelijkheid van een vrijwillige gehele of gedeelte-
lijke vrijval van de opwaarderingsreserve. Op grond van dezelfde argumenten die ik heb 
aangevoerd om een gedeeltelijke dotatie van de op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 
geconstateerde winst aan de opwaarderingsreserve toe te staan145, dient mijns inziens een 
gehele of gedeeltelijke vrijval van de opwaarderingsreserve te worden toegestaan. Dit 
biedt de belastingplichtige, indien gewenst, de mogelijkheid om af te rekenen over het 
bedrag van de opwaarderingsreserve en daarmee de jaarlijkse exercitie van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 te voorkomen. Dit vermindert uitvoeringslasten aan de kant van de belasting-
plichtige en Belastingdienst. Bovendien maakt een dergelijke aanpassing de regeling pro-

142 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 10.
143 Volledigheidshalve merk ik op dat het toenmalige art. 13b Wet Vpb 1969 ook zag op omzettingen, 

maar nog niet op hybridisering van vorderingen.
144 Voor een bespreking van het begrip kapitaalimportneutraliteit verwijs ik naar B.J.M. Terra en P.J. 

Wattel, European tax law, Kluwer, Deventer 2008, p. 253.
145 Zie paragraaf 6.6.1.7.
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portioneler, omdat wordt voorkomen dat aanwezige verliezen verdampen en op een later 
moment alsnog over de reeds aanwezige opwaarderingsreserve moet worden afgerekend. 
Ook voorkomt de mogelijkheid van vrijwillige vrijval dat belastingplichtigen bepaalde 
rechtshandelingen enkel verrichten om een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve 
te bewerkstelligen.

6.6.5.3 Jaarlijkse vrijval naar gelang waardestijging
De in het vijfde lid neergelegde regeling houdt in dat de reserve jaarlijks tot het bedrag 
van de waardestijging van de deelneming in dat jaar wordt toegevoegd aan de winst.146 
Hiermee wordt, aldus de memorie van toelichting, zo nauwkeurig mogelijk aangesloten 
bij de waardestijging die de omgezette vordering zou hebben ondergaan als de omzetting 
niet zou hebben plaatsgevonden.147 Omdat voorafgaand aan de afwaardering van een vor-
dering eerst de deelneming zal moeten worden afgewaardeerd, zal de waarde in het eco-
nomische verkeer na de omzetting in het algemeen niet uitgaan boven de boekwaarde 
van de vordering onmiddellijk voorafgaand aan de omzetting.148 Indien een deelneming, 
nadat deze eerst in waarde is gestegen en derhalve tot een belaste vrijval heeft geleid, in 
waarde daalt, kan niet aan de opwaarderingsreserve worden gedoteerd.149 De systematiek 
van de regeling leidt er wel toe dat een tussentijdse waardedaling van de deelneming vol-
ledig moet zijn ingehaald, voordat een daarop volgende waardestijging tot een belaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve leidt.150

Mijns inziens wordt door de voorgestelde systematiek de overkill van art. 13ba (oud) – 
winstneming ineens – op een adequate wijze ondervangen. Dat geen dotatie mogelijk is 
aan de opwaarderingsreserve nadat de deelneming in waarde daalt, past mijns inziens bij 
het feit dat de vordering is omgezet in aandelenkapitaal. Een waardedaling van een deel-
neming komt nu eenmaal niet in mindering op de fiscale winst.151

Indien een belastingplichtige een opwaarderingsreserve heeft gevormd, zal jaarlijks op de 
balansdatum de actuele waarde in het economische verkeer van de deelneming in de 
schuldenaar moeten worden vastgesteld. Met de term ‘actuele waarde in het economische 
verkeer’ wordt blijkens de memorie van toelichting gedoeld op de waarde in het econo-
mische verkeer aan het einde van het boekjaar. In de literatuur is de vraag gesteld waarom 
dit niet gewoon in de wettekst is opgenomen, door het begrip ‘de waarde in het economi-
sche verkeer op de balansdatum’ te gebruiken in plaats van de gehanteerde term ’actuele 
waarde in het economische verkeer’.152 Hierover is in de nota naar aanleiding van het ver-
slag opgemerkt dat het einde van het boekjaar een in zekere zin natuurlijk waarderings-
moment oplevert. Naar de mening van de staatssecretaris is het einde van het boekjaar 
immers het waarderingsmoment dat van belang is voor de jaarwinstbepaling. Een expli-
ciete vastlegging ervan is naar zijn mening niet noodzakelijk, temeer daar de waardebe-

146 In verband hiermee wordt ook art. 13d Wet Vpb 1969 aangepast. De verhoging van het opgeofferd 
bedrag vindt plaats al naar gelang er winst genomen dient te worden op grond van het vijfde of 
zevende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969. Zie ook paragraaf 6.6.16.

147 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 12.
148 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 12.
149 Zie ook TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 10.
150 Zie ook TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 10.
151 Zoals de staatssecretaris terecht opmerkt is de regeling niet bedoeld als een faciliteit voor waar-

dedalingen van een deelneming. Zie TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 10. Vergelijkbare problema-
tiek doet zich voor indien na omzetting van de vordering in aandelenkapitaal bij overdracht van 
de deelneming binnen concern op de overgedragen deelneming de deelnemingsvrijstelling niet 
van toepassing is bij de verkrijgende vennootschap. De staatssecretaris heeft hierover naar mijn 
mening terecht opgemerkt dat deze situatie niet wezenlijk verschilt van de situatie waarbij een 
deelneming met verlies wordt vervreemd binnen concern, welk verlies op grond van de deelne-
mingsvrijstelling niet aftrekbaar is, terwijl bij de verkrijger de deelnemingsvrijstelling niet geldt 
zodat een latere waardestijging belast is. Zie TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 15.

152 J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenburg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake de her-
ziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, MBB 2004/
91, en V-N 2004/3.6.
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paling onder omstandigheden ook op een ander tijdstip plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de 
toepassing van het voorgestelde art. 13ba, lid 8 Wet Vpb 1969.153

De wetgever heeft ervoor gekozen om de jaarlijkse waardering te laten plaatsvinden op 
basis van de ‘waarde in het economische verkeer’. De waarde in het economische verkeer 
is de prijs die bij aanbieding van een zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze na de 
beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, zo blijkt uit HR 
5 februari 1969 BNB 1969/63 en HR 31 mei 1995, BNB 1995/228.
Nadrukkelijk is gekozen voor de waarde van de deelneming in het economische verkeer 
en niet voor de intrinsieke waarde van de deelneming. De intrinsieke waarde van de deel-
neming zou volgens de staatssecretaris door middel van een goed getimede dividendpoli-
tiek immers laag gehouden kunnen worden, terwijl de waarde in het economische ver-
keer van een deelneming die aanzienlijke dividenden genereert juist hoog is.154 Overigens 
kan het voor de belastingplichtige lucratief zijn om, bijvoorbeeld voorafgaande aan het 
moment dat de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam geen deelneming 
in de schuldenaar meer heeft en op grond van het achtste lid de waardering van het vijfde 
lid voor het laatst zal moeten worden toegepast, door middel van een (interim-)dividend 
de waarde in het economische verkeer van de deelneming (substantieel) te verlagen. Het 
kunstmatig laag houden van de waarde in het economische verkeer lijkt ook mogelijk 
door onzakelijk te handelen binnen concern.155

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vreesde jaarlijkse discussies met de inspec-
teur en pleitte voor het gebruik van ‘intrinsieke waarde’ en ‘netto vermogenswaarde’ in 
plaats van de waarde in het economische verkeer.156 De staatssecretaris heeft in dit ver-
band opgemerkt dat het begrip ‘waarde in het economische verkeer’ een lange geschiede-
nis heeft in het belastingrecht en als zodanig is uitgekristalliseerd.157Hoewel dit op zich 
juist is, neemt dit niet weg dat de waarde in het economische verkeer vaak niet eenduidig 
is vast te stellen. Dit begrip zal derhalve eerder tot discussie leiden dan de begrippen 
‘intrinsieke waarde’ of ‘netto vermogenswaarde’. Toch is dit naar mijn mening onvol-
doende reden om niet het begrip ‘waarde in het economische verkeer’ te hanteren. In de 
eerste plaats is van belang dat afwaardering van de vordering eveneens heeft plaatsgevon-
den op basis van de waarde in het economische verkeer.158 Terugname van de afwaarde-
ring zou eveneens op basis van de waarde in het economische verkeer van de vordering 
plaatsvinden. Nu de regeling tracht aan te knopen bij de situatie dat de vordering niet zou 
zijn omgezet, sluit een waardering op basis van de waarde in het economische verkeer 
daar het beste bij aan.159 In de tweede plaats is van belang dat het begrip ‘waarde in het 
economische verkeer’, in tegenstelling tot de begrippen ‘intrinsieke waarde’ en ‘netto ver-
mogenswaarde’ op meerdere plaatsen in de fiscale wetgeving wordt gehanteerd. Ook van-
uit wetsystematisch oogpunt heeft dit begrip mijns inziens derhalve de voorkeur. Uiter-
aard is discussie over de hoogte van de waarde in het economische verkeer niet uitgeslo-
ten, maar dat is niet anders dan in de situatie dat de vordering niet zou zijn omgezet.
De waarde in het economische verkeer van de deelneming zal door velerlei factoren wor-
den beïnvloed. Ook valutakoerswijzigingen kunnen leiden tot een waardestijging en der-
halve tot een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve.160 Dit past mijns inziens ook bij 
de ratio van de regeling, want een valutawinst zou ook hebben geleid tot terugname van 
het afwaarderingsverlies op de vordering. Wel is het mogelijk dat de valuta waarin binnen 

153 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 7.
154 TK 2004-2005, 29 686, nr. 3, p. 12.
155 Zie ook J.A.R. van Eijsden, ‘Het nieuwe wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen’, FED 

2004/494.
156 NOB-commentaar p. 5.
157 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 16-17.
158 De bedrijfswaarde van een vordering is in beginsel gelijk aan de waarde in het economische ver-

keer. Uitzondering hierop vormt de situatie dat bij een vastrentende vordering de marktrente is 
gestegen. Zie verder hoofdstuk 4, in het bijzonder paragraaf 4.2 en 4.4.

159 Zie ook EK 2004-2005, MvA, C, p. 9.
160 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 7.
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een concern aan een deelneming wordt doorgeleend, niet gelijk is aan de valuta waarin 
deze deelneming wordt gewaardeerd.161

Tijdens de parlementaire behandeling is nog aan de orde geweest of een gedeeltelijke ver-
vreemding van de deelneming in de schuldenaar aan een niet-verbonden lichaam zou 
moeten leiden tot een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve pro rata parte. De 
staatssecretaris heeft naar mijn mening terecht opgemerkt dat een dergelijke pro rata 
parte vrijval niet in overeenstemming is met de bedoeling van de regeling.162 De voorge-
stelde regeling beoogt immers te voorkomen dat een aftrekbaar afwaarderingsverlies op 
een vordering na omzetting door toepassing van de deelnemingsvrijstelling onbelast 
wordt teruggenomen. Voor toepassing van de regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 is 
daarom slechts de aanwezigheid van een deelneming van belang. De omvang van de deel-
neming is niet relevant.

6.6.5.4 Toepassing op concernniveau
Art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt op concernniveau toegepast. Indien niet de belastingplich-
tige maar een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft in de schuldenaar, 
wordt art. 13ba Wet Vpb 1969 bij de schuldeiser toegepast. Dit regelt de tweede volzin van 
het vijfde lid, doordat deelnemingen in de schuldenaar gehouden door een verbonden 
lichaam aan de belastingplichtige worden toegerekend. Als gevolg van die toerekening 
heeft de overdracht van een deelneming aan een verbonden lichaam geen gevolgen voor 
de opwaarderingsreserve en leidt dat niet tot toevoeging van de opwaarderingsreserve aan 
de winst.163

Indien de deelneming in de schuldenaar niet door de belastingplichtige zelf, maar door 
een met hem (al dan niet in het buitenland gevestigd) verbonden lichaam wordt gehou-
den, zal de belastingplichtige ook dan de waarde in het economische verkeer van de deel-
neming moeten bepalen om een eventuele vrijval van de opwaarderingsreserve te kunnen 
vaststellen. Ook zal bij de jaarlijkse waardebepaling rekening gehouden moeten worden 
met hetgeen in het zesde lid bepaald is over de correcties ten aanzien van de vervreem-
ding of uitbreiding van een deelneming, inclusief de gevolgen van earn-outregelingen en 
prijsaanpassingen.
Indien de belastingplichtige onoverkomelijke problemen heeft om binnen het concern de 
benodigde informatie te krijgen, zal de belastingplichtige de waardering van de deelne-
ming moeten baseren op de hem ter beschikking staande informatie. Indien de inspecteur 
het niet eens is met de door de belastingplichtige gehanteerde waardering, zal hij op basis 
van de normale bewijsrechtelijke regels zijn afwijkende standpunt moeten onderbou-
wen.164

De toerekening van de door verbonden lichamen gehouden deelnemingen in de schulde-
naar blijft achterwege als dat verbonden lichaam zelf eveneens een opwaarderingsreserve 
heeft gevormd in relatie tot die schuldenaar. De waardestijging wordt in dat geval immers 
al bij dat verbonden lichaam in aanmerking genomen. Indien de waardestijging ook aan 
de belastingplichtige zou worden toegerekend, zou een dubbeltelling ontstaan. Toch wor-
den ook nu niet alle dubbeltellingen voorkomen. Ik licht dit toe met twee voorbeelden.165

161 Zie ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-
nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154, en 
J.A.R. van Eijsden, ‘Afgewaardeerde vorderingen: a never ending story!’, WFR 2004/209.

162 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 7 en EK 2004-2005, 29 686, MvA, C, p. 9.
163 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 13. Ik merk nog op dat op grond van art. 13d, lid 6, eerste volzin 

Wet Vpb 1969 het opgeofferd bedrag wel lager kan worden.
164 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 17.
165 Zie ook J.A.R. van Eijsden, ‘Het nieuwe wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen’, FED 

2004/494 en A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: 
eind goed, al goed?’, WFR 2004/1409.
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Voorbeeld 1

De belastingplichtige A bv alsmede haar dochtermaatschappij B bv hebben 
ieder 25% van de aandelen in C bv. Ter zake van een omzetting van een afge-
waardeerde vordering op C bv is zowel bij A bv als bij B bv een opwaarderings-
reserve gevormd. D bv, een 100% dochtermaatschappij van A bv houdt de reste-
rende 50% van de aandelen in C bv. Indien de aandelen van C bv in waarde stij-
gen, behoeft op grond van het slot van de tweede volzin van het vijfde lid, de 
waardestijging van de door A bv gehouden aandelen niet aan B bv te worden 
toegerekend en omgekeerd. Dit ligt mijns inziens echter anders voor de door D 
bv gehouden aandelen. Op grond van de letterlijke wettekst dient de volledige 
waardestijging van dat 50%-belang zowel aan A bv als B bv te worden toegere-
kend.

Voorbeeld 2

Belastingplichtige A bv en (een niet met A bv verbonden) belastingplichtige B 
bv houden ieder een belang van 50% in een tussenholding C bv, die op haar 
beurt 100% van de aandelen in D bv houdt. Indien A bv en B bv een afgewaar-
deerde vordering op D bv prijsgeven, dienen zij beide een opwaarderingsreserve 
te vormen. Het zou logisch zijn dat de waardestijging van de aandelen in D bv 
pro rata aan A bv en B bv wordt toegerekend. Op basis van de wettekst wordt 
echter 100% van de waardestijging aan A bv toegerekend. Immers, C bv, een met 
de belastingplichtige verbonden lichaam, houdt de deelneming in de schulde-
naar en heeft zelf geen opwaarderingsreserve gevormd. Ook B bv krijgt 100% 
van de waardestijging toegerekend.

In de nota naar aanleiding van het verslag is de staatssecretaris ingegaan op het feit dat 
een deelneming wordt toegerekend aan meerdere verbonden lichamen met een opwaar-

Opwaarderingsreserve

Opwaarderingsreserve

100% 100%

25%

25% 50%

A

C

B D

OpwaarderingsreserveOpwaarderingsreserve

50% 50%

C

D

A B

FWR_Bobeldijk.book  Page 125  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



126 De omzetting en hybridisering van een afgewaardeerde vordering

deringsreserve. Ik citeer: ‘Daarover merk ik op dat de thans voorgestelde regeling van een 
opwaarderingsreserve die vrijvalt naar rato van de waardestijging van de deelneming niet 
meer kan zijn dan een benadering van de situatie die er geweest zou zijn zónder omzet-
ting. Een verdergaande detaillering van de regeling, enkel omdat in zeer bijzondere situ-
aties
de reserve iets sneller vrijvalt dan vanuit het theoretisch concept nodig zou zijn, zou de 
regeling wel zeer gecompliceerd maken. De voorgestelde regeling is in die gevallen nog 
steeds een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.’ Hoewel toepassing van de 
hardheidsclausule mijns inziens niet onredelijk zou zijn, lijkt daar gezien de duidelijke 
stellingname van de staatssecretaris weinig kans op.

In plaats van een dubbeltelling, lijkt het ook mogelijk dat ten onrechte toerekening ach-
terwege blijft. Een voorbeeld ter illustratie.

Voorbeeld

A bv houdt alle aandelen in B bv, die op haar beurt alle aandelen in C bv houdt. 
Zowel A bv als B bv heeft een onvolwaardige vordering op C bv prijsgegeven, 
zodat bij beide vennootschappen een opwaarderingsreserve wordt gevormd. 
Veronderstel dat de opwaarderingsreserve bij A en B respectievelijk 100 en 50 
is, terwijl de aandelen van C ultimo van het jaar waarin de kwijtschelding heeft 
plaatsgevonden met 75 zijn gestegen.

Het moge duidelijk zijn dat in het gegeven voorbeeld de opwaarderingsreserve van B 
ultimo van het jaar vrijvalt. Dient in het gegeven voorbeeld nu ook de opwaarderingsre-
serve van A vrij te vallen voor een bedrag van 25? Indien, hetgeen mij niet ondenkbaar 
lijkt, in het vijfde lid een continue toets wordt gelezen – toevoeging van de opwaarde-
ringsreserve aan de winst voor zover (en ook zodra) de actuele waarde in het economische 
verkeer van de deelneming uitgaat boven de waarde in het economische verkeer ten tijde 
van het prijsgeven – dient de reserve bij A inderdaad voor 25 vrij te vallen.166 In het geval 
van een continue toepassing van het vijfde lid beschikt B immers na de stijging van de 
aandelen van C met 50 niet meer over een opwaarderingsreserve, zodat vanaf dat moment 
de deelneming aan A moet worden toegerekend. Anderzijds zou betoogd kunnen worden 
dat geen sprake is van een dergelijke continue toepassing en dat eerst ultimo van een jaar 
wordt bepaald of de actuele waarde van de deelneming hoger is dan de waarde ten tijde 
van het prijsgeven. Voor deze opvatting kan steun gevonden worden in het achtste lid dat 
expliciet regelt dat het vijfde lid voor het laatst toepassing vindt onmiddellijk vooraf-
gaand aan het moment dat de belastingplichtige niet langer een deelneming houdt in de 
schuldenaar. Indien in het vijfde lid een continue toets gelezen zou moeten worden, is een 
dergelijke bepaling overbodig. In dit verband is ook van belang dat de staatssecretaris in 

166 Zie ook A.C.P. Bobeldijk en M.M. Borggreven, ‘Art. 12 Wet VPB 1969 is dood; lang leve art. 13ba!’, 
WFR 2004/228.
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de nota naar aanleiding van het verslag heeft opgemerkt dat het einde van het boekjaar 
het waarderingsmoment is dat van belang is voor de jaarwinstbepaling.167Indien enkel 
ultimo van een jaar het vijfde lid wordt toegepast, beschikt B op dat moment (nog) over 
een opwaarderingsreserve en vindt derhalve – mijns inziens ten onrechte – geen vrijval 
van de opwaarderingsreserve bij A plaats.

6.6.6 Eliminaties in verband met de vervreemding en verwerving van een 
deelneming (lid 6)

Het zesde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Indien de deelneming na de in het eerste lid bedoelde omstandigheid gedeelte-
lijk is vervreemd aan een niet met de belastingplichtige verbonden lichaam of 
een niet met hem verbonden natuurlijk persoon, wordt voor de toepassing van 
het vijfde lid de actuele waarde in het economische verkeer van de deelneming 
vermeerderd met de opbrengst van het vervreemde gedeelte, daaronder begre-
pen de waardeveranderingen als bedoeld in artikel 13, zesde lid, eerste volzin, 
en de prijsaanpassingen als bedoeld in de tweede volzin van dat lid. Indien de 
deelneming na de in het eerste lid bedoelde omstandigheid is uitgebreid door-
dat aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelgerech-
tigheid of schuldvorderingen zijn verkregen van de schuldenaar zelf of van een 
niet met de belastingplichtige verbonden lichaam of een niet met hem verbon-
den natuurlijk persoon, wordt voor de toepassing van het vijfde lid de actuele 
waarde in het economische verkeer van de deelneming verminderd met het 
voor die uitbreiding opgeofferde bedrag, in de zin van artikel 13d, tweede lid. 
Onder een uitbreiding van de deelneming wordt mede begrepen een storting 
van kapitaal zonder uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschaps-
rechten of bewijzen van deelgerechtigheid.’

Zoals gezegd, wordt voor de omvang van de vrijval van de opwaarderingsreserve in enig 
jaar aangesloten bij de waarde in het economische verkeer van de deelneming. Dit brengt 
mee dat waardetoenames en -afnames die het gevolg zijn van vervreemdingen aan of ver-
krijgingen van niet-verbonden lichamen, dienen te worden geëlimineerd. Deze eliminatie 
wordt door het zesde lid bewerkstelligd. In de memorie van toelichting wordt het vol-
gende voorbeeld ter illustratie gegeven:

Voorbeeld
Belastingplichtige X heeft een vordering op vennootschap Y van nominaal 1.000 
afgewaardeerd tot 100. Na omzetting van deze afgewaardeerde vordering in jaar 
1 houdt belastingplichtige een deelneming in Y van 40%. De waarde in het eco-
nomische verkeer (WEV) van deze deelneming bedraagt vlak na omzetting 100. 
Belastingplichtige heeft een opwaarderingsreserve gevormd van 900. Per einde 
jaar 1 bedraagt de WEV van de deelneming nog steeds 100. Halverwege jaar 2 
verkoopt X de helft van zijn aandelen in Y aan een niet verbonden lichaam voor 
een bedrag van 300. Stel per einde jaar 2 bedraagt de actuele WEV van zijn res-
terende 20% deelneming 350. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt dit 
bedrag verhoogd met de vervreemdingsopbrengst van 300 tot 650. De opwaar-
deringsreserve wordt in jaar 2 dus voor 650 -/- 100 = 550 toegevoegd aan de 
winst. In jaar 3 verkrijgt X door een emissie van Y additionele aandelen in Y. Zijn 
belang groeit daardoor tot 60% waarvoor X een bedrag van 800 als kapitaal stort 
in D. Per einde van jaar 3 bedraagt de actuele WEV van zijn 60%-deelneming 
1.300. Om de belaste vrijval van de opwaarderingsreserve in jaar 3 te bepalen, 
wordt de actuele WEV van 1.300 vermeerderd met de in jaar 2 genoten 
opbrengst (300) en verminderd met het voor de verkregen aandelen opgeof-

167 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 7.
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ferde bedrag (800). De gecorrigeerde actuele WEV bedraagt dan 1.300 + 300 -/- 
800 = 800. De opwaarderingsreserve wordt in jaar 3 dus voor (800 -/- 100) -/- 550 
(de vrijval van jaar 2) = 150 toegevoegd aan de winst. Er resteert een opwaarde-
ringsreserve van 200.

Schematisch kan de berekening van de toevoeging aan de winst van de opwaarderingsre-
serve in jaar X op grond van het vijfde en zesde lid als volgt worden weergegeven:

Onder de opbrengst bij de (gedeeltelijke) vervreemding van een deelneming worden ook 
begrepen de latere waardeveranderingen van een recht uit hoofde van een earn-outrege-
ling alsmede de veranderingen uit hoofde van prijsaanpassingsclausules, zo bepaalt de 
eerste volzin van het zesde lid.
In de tweede volzin van het zesde lid wordt geregeld dat na een uitbreiding van de deel-
neming de actuele waarde verminderd moet worden met het voor die uitbreiding opgeof-
ferde bedrag. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen dat die vermindering 
plaatsvindt ‘indien de deelneming na de in het eerste lid bedoelde omstandigheid is uit-
gebreid doordat aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten, bewijzen van deelge-
rechtigdheid zijn verkregen (…)’.168 Daaraan is bij het opnieuw ingediende wetsvoorstel 
ook de categorie ‘schuldvorderingen’ toegevoegd.169 Bedoeld zijn hier de hybride schuld-
vorderingen in de zin van art. 10, lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969.170 Alleen hybride 
schuldvorderingen worden bij de schuldeiser onder een deelneming begrepen, zodat 
alleen in die situatie sprake kan zijn van een ‘uitbreiding van een deelneming’. Om ondui-
delijkheden te voorkomen en consistent te zijn in de gehanteerde termen in de Wet Vpb 
1969 had het mijns inziens de voorkeur om de tekst op dit punt te verhelderen.171 De 
staatssecretaris vond dit echter niet nodig.172

Ook de waardeveranderingen uit hoofde van earn-outregelingen en prijsaanpassingsclau-
sules werken door bij de uitbreiding van een deelneming. Er wordt in het zesde 
lid namelijk aangesloten bij het voor de uitbreiding opgeofferde bedrag en op grond van 
art. 13d, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 maken waardeveranderingen uit hoofde van 
earn-outregelingen en prijsaanpassingsclausules deel uit van het opgeofferde bedrag.
Onder een uitbreiding van de deelneming wordt op grond van de wet mede begrepen een 
storting van kapitaal zonder uitreiking van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrech-
ten of bewijzen van deelgerechtigheid. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt 
dat als gevolg van deze volzin ook informele kapitaalstortingen als uitbreiding van een 
deelneming worden aangemerkt.173 Deze toevoeging is echter niet alleen van belang voor 

Toevoeging winst uit opwaarderingsreserve =

(1) Waarde economische verkeer deelneming ultimo jaar X (lid 5)

plus (2) Opbrengst vervreemde gedeelte deelneming (lid 6)

minus (3) Kostprijs uitbreiding deelneming (lid 6)

minus (4) Waarde economische verkeer deelneming ten tijde van omzetting (lid 5)

minus (5) Afname opwaarderingsreserve in eerdere jaren (lid 5).

168 Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behan-
deling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoering van 
een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming, 29 381.

169 Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behan-
deling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing 
van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen, 29 686.

170 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 17.
171 A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al 

goed?’, WFR 2004/1409; anders: J.A.R. van Eijsden, ‘Het nieuwe wetsvoorstel inzake afgewaar-
deerde vorderingen’, FED 2004/494.

172 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6.
173 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 13-14.
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informele kapitaalstortingen, maar ook voor agiostortingen waarbij geen nieuwe aande-
len worden uitgegeven.174

Indien niet de deelneming zelf maar een verbonden lichaam welke de deelneming houdt, 
wordt vervreemd aan een niet-verbonden lichaam geldt het volgende. Onder het begrip 
‘de deelneming’ wordt voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 door de toereke-
ningsregel van het vijfde lid eveneens begrepen een indirecte deelneming. Als gevolg van 
de samenhang tussen het vijfde en het zesde lid is in een dergelijke situatie het zesde 
lid van toepassing. Tijdens de parlementaire behandeling is opgemerkt dat in geval van 
een dergelijke indirecte vervreemding de correctieregeling wordt genuanceerd in die zin 
dat de vermeerdering waarover het zesde lid spreekt, beperkt blijft tot de opbrengst van 
de verkoop van de aandelen in de tussenhoudster die toerekenbaar is aan de deelneming 
van de tussenhoudster in de schuldenaar.175 Hiermee wordt, aldus de staatssecretaris, 
voorkomen dat een te grote correctie plaatsvindt in het nadeel van de belastingplichtige. 
In de spiegelbeeldige situatie, de indirecte verkrijging van de deelneming, geldt dit even-
eens. De vermindering van de actuele waarde in het economische verkeer van de deelne-
ming met het voor de uitbreiding opgeofferde bedrag geldt slechts voor zover het opgeof-
ferde bedrag toerekenbaar is aan de deelneming. Naar mijn mening vloeit de nuancering 
van de correctieregeling reeds voort uit de tekst van het zesde lid en is een specifieke toe-
zegging van staatssecretaris op dit punt overbodig.

6.6.7 Onbelaste vrijval bij vervreemding buiten concern (lid 7)

6.6.7.1 Inleiding
Het zevende lid bevat een regeling voor de situatie waarin een afgewaardeerde vordering 
wordt omgezet in aandelen, terwijl op het aldus verkregen aandelenbelang de deelne-
mingsvrijstelling niet van toepassing is. Tot het bedrag van de uit die aandelen ontvangen 
belaste voordelen, is er geen reden de opwaarderingsreserve belast te laten vrijvallen. Het 
zevende lid voorziet dan ook in een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve tot het 
bedrag van de uit die aandelen ontvangen belaste voordelen en luidt als volgt:

‘Indien de opwaarderingsreserve is ontstaan bij een omstandigheid als bedoeld 
in het tweede lid, onderdeel a, vervalt de reserve zonder dat dit tot een toevoe-
ging aan de winst leidt tot het bedrag van de na die omstandigheid uit hoofde 
van de uitgegeven aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten of bewijzen 
van deelgerechtigheid genoten voordelen, waarop de deelnemingsvrijstelling 
niet van toepassing is. De eerste volzin vindt geen toepassing voor zover de deel-
nemingsvrijstelling geen toepassing vindt op grond van artikel 13c.’

6.6.7.2 Onbelaste vrijval alleen in geval van omzetting
In de eerste plaats valt op dat de tegemoetkoming van art. 13ba, lid 7 Wet Vpb 1969 alleen 
ziet op situaties van een omzetting. Voor de situatie van het prijsgeven van een vordering 
is een dergelijke tegemoetkoming echter niet nodig. Terecht merkt de staatssecretaris in 
de nota naar aanleiding van het verslag het volgende op: ‘Indien een belastingplichtig 
lichaam aanleiding ziet een vordering op een schuldenaar, waarin hij aandelen houdt 
waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, af te waarderen, dan zal hij daar-
aan voorafgaand ook de aandelen in de schuldenaar hebben afgewaardeerd ten laste van 
de winst. Dit afwaarderingsverlies is aftrekbaar als de deelnemingsvrijstelling op deze 
aandelen niet van toepassing is. Indien goed koopmansgebruik gebiedt dat deze aandelen 
weer worden opgewaardeerd, dient deze opwaardering ten gunste van de winst plaats te 
vinden. Aldus staat tegenover een aftrekbare afwaardering van de aandelen een belaste 
opwaardering van diezelfde aandelen. Het terugnemen van het afwaarderingsverlies op 

174 Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind 
goed, al goed?’, WFR 2004/1409.

175 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 4.
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de vordering via de vrijval van de opwaarderingsreserve staat hier los van. Deze hangt 
immers samen met het gegeven dat er een verbonden lichaam is dat wel een deelneming 
houdt in de schuldenaar. Er is dan ook geen aanleiding voor een onbelaste vrijval van de 
opwaarderingsreserve anders dan in de omstandigheden geschetst in het voorgestelde 
zevende lid.’176

Ook voor de situatie dat de corresponderende schuld van een vordering gaat functioneren 
als eigen vermogen bij de schuldenaar, is de tegemoetkoming van het zevende lid niet 
nodig. Het zevende lid ziet namelijk op de situatie dat de sanctie toepassing heeft gevon-
den terwijl bij de belastingplichtige geen sprake is van een deelneming. Deze situatie kan 
zich ten aanzien van een hybride vordering niet voordoen. Op grond van het tweede lid, 
onderdeel c van art. 13ba Wet Vpb 1969 is de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 namelijk 
alleen van toepassing indien de corresponderende schuld van een vordering gaat functio-
neren als eigen vermogen bij de schuldenaar én de schuldvordering hierdoor bij de belas-
tingplichtige onder een deelneming wordt begrepen.

6.6.7.3 Belaste vrijval bij uitsluiting deelnemingsvrijstelling op andere grond?
In de literatuur is tijdens het wetgevingsproces gesignaleerd dat het mogelijk is dat ten 
aanzien van een deelneming de deelnemingsvrijstelling geen toepassing vindt op grond 
van bijvoorbeeld art. 13c of 13ca Wet Vpb 1969.177 In dat geval is uiteraard een onbelaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve niet op zijn plaats. Vandaar dat in de tweede volzin 
van het zevende lid alsnog is bepaald dat de onbelaste vrijval op grond van de eerste volzin 
geen toepassing vindt, indien de deelnemingsvrijstelling geen toepassing vindt op grond 
van art. 13c of 13ca Wet Vpb 1969. Art. 13ca Wet Vpb 1969 is met ingang van 2006 verval-
len, zodat de verwijzing naar dat artikel in art. 13ba, lid 7 Wet Vpb 1969 met ingang van 
diezelfde datum is geschrapt. Het is mijns inziens echter de vraag of met de verwijzing 
naar art. 13c Wet Vpb 1969 alle situaties waarin de deelnemingsvrijstelling niet van toe-
passing is, zijn ondervangen. Ook indien bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling achter-
wege blijft op grond van art. 13h Wet Vpb 1969 is een onbelaste vrijval van de opwaarde-
ringsreserve mijns inziens niet op zijn plaats.

6.6.7.4 Onduidelijkheid ten aanzien van ‘uitgegeven aandelen’
Het is mijns inziens niet geheel duidelijk of de in het zevende lid genoemde ‘uitgegeven 
aandelen’ terugverwijzen naar het tweede lid, onderdeel a waar gesproken wordt over het 
voldoen van de schuld door ‘het uitgeven van aandelen’. In dat geval vindt alleen een 
onbelaste vrijval plaats ter grootte van het belaste voordeel uit hoofde van de bij de omzet-
ting uitgegeven aandelen en niet voor het belaste voordeel uit hoofde van aandelen die 
reeds vóór de omzetting door de schuldeiser worden gehouden. Dat laatste lijkt mij niet 
terecht gezien de ratio van het zevende lid, omdat ook op de reeds gehouden aandelen de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. De memorie van toelichting lijkt deze 
benadering echter wel te suggereren. Ik citeer: ‘Als na omzetting de belastingplichtige nog 
steeds geen deelneming heeft in de schuldenaar, zullen de bij de omzetting uitgereikte aan-
delen normaal belaste opbrengsten voortbrengen. Om een dubbeltelling te voorkomen 
wordt in het zevende lid voorgesteld dat de opwaarderingsreserve onbelast kan vrijvallen 
tot het bedrag van de uit hoofde van de uitgegeven aandelen, winstbewijzen, lidmaatschaps-
rechten of bewijzen van deelgerechtigheid genoten voordelen, die niet onder de deelne-
mingsvrijstelling vallen. [cursiveringen door mij, ACPB]’.178 Deze onduidelijkheid was 
door mij reeds tijdens de parlementaire behandeling gesignaleerd179, maar helaas is hier 
in het vervolg van de parlementaire behandeling niet nader op ingegaan. Gezien de ratio 
van de regeling acht ik het verdedigbaar dat de toepassing van het zevende lid zich ook 

176 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 18.
177 Zie o.a. A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind 

goed, al goed?’, WFR 2004/1409.
178 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 14.
179 A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al 

goed?’, WFR 2004/1409.
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uitstrekt tot de aandelen die reeds in het bezit van de belastingplichtige waren. Om de 
onduidelijkheid weg te nemen heeft het mijn voorkeur om het woord ‘uitgegeven’ te 
laten vervallen.

De bij de omzetting uitgegeven aandelen kunnen conform goed koopmansgebruik 
gewaardeerd blijven worden op de waarde van de vordering ten tijde van de omzetting. 
Het zevende lid schrijft immers geen verplichte waardering op de waarde in het economi-
sche verkeer voor. Dit betekent dat in vergelijking met de situatie dat wel sprake is van 
een deelneming – in welk geval voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 waarde-
ring op actuele waarde wordt verplicht – op een later moment heffing plaatsvindt. Ik acht 
dat onjuist.
In dit verband deed zich tot 2007 de vraag voor hoe een en ander uitwerkt als de aandelen 
die eerst geen deelneming vormen later alsnog een deelneming vormen. Mijns inziens is 
het zevende lid niet optimaal op het vijfde lid afgestemd, waardoor in dergelijke situaties 
dubbele heffing niet werd voorkomen. Het volgende voorbeeld ter illustratie:

Voorbeeld

Belastingplichtige A bv heeft een vordering op B bv van nominaal 1.000 met een 
waarde van nihil omgezet in 4% aandelen in B bv en een opwaarderingsreserve 
van 1.000 gevormd. Een concernvennootschap heeft een deelneming van 5% in 
B bv en heeft eveneens een opwaarderingsreserve gevormd, zodat de deelne-
ming op grond van het vijfde lid niet aan A bv wordt toegerekend. Het 4%-
belang in B bv is ultimo van het jaar van omzetting in waarde gestegen tot 400. 
Ultimo van het jaar koopt B bv aandelen in, waardoor het belang van A bv in B 
bv meer dan 5% bedraagt en dus een deelneming vormt. Ultimo van het vol-
gende jaar is de waarde van de deelneming gestegen tot 500. Het vijfde lid van 
het voorgestelde art. 13ba bepaalt dat de opwaarderingsreserve vrij dient te val-
len voor het verschil tussen de actuele waarde in het economische verkeer (in 
casu 500) en de waarde in het economische verkeer van de deelneming ten tijde 
van de omzetting. Ten tijde van de omzetting was er echter geen sprake van een 
deelneming. Het lijkt mij dan ook dat de opwaarderingsreserve in lijn met de 
ratio van de regeling belast vrij valt voor een bedrag van 100, namelijk een 
bedrag gelijk aan de (op grond van de deelnemingsvrijstelling onbelaste) waar-
destijging sinds het moment dat sprake is van een deelneming. De waardestij-
ging van 400 die zich heeft voorgedaan in de niet-deelnemingsperiode zal op 
grond van de compartimenteringsleer180 worden belast bij vervreemding van de 
aandelen en in zoverre zal op grond van het zevende lid de opwaarderingsre-
serve dan onbelast vrijvallen. Dan is uiteraard wel vereist dat de opwaarderings-
reserve voor dat bedrag nog aanwezig is. Indien de aandelen in B bv gedurende 
de deelnemingsperiode reeds voor een bedrag van 1.000 in waarde zijn geste-

180 Zie o.a. HR 2 juli 1986, BNB 1986/305* en HR 19 juni 1991, BNB 1991/268*.
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gen, zal de opwaarderingsreserve reeds in zijn geheel (belast!) aan de winst zijn 
toegevoegd en ontstaat dubbele heffing.

Naar aanleiding van bovenstaand voorbeeld181 heeft de staatssecretaris het volgende opge-
merkt in de nota naar aanleiding van het verslag: ‘Bobeldijk signaleert dat het voorge-
stelde art. 13ba, zevende lid, aanleiding kan geven tot dubbele heffing indien de bij de 
omzetting verkregen aandelen bij de omzetting nog geen deelneming vormen, maar in 
een
later stadium wel, terwijl de aandelen in de tussenliggende periode in waarde zijn geste-
gen. Indien deze belaste voordelen nog niet zijn gerealiseerd, bepleit Bobeldijk een toe-
passing van het zevende lid naar analogie met de compartimenteringsleer. Ik onderschrijf 
deze visie maar meen dat afzonderlijke wetgeving daarvoor niet noodzakelijk is.’182

Het is inmiddels bekend dat de staatssecretaris van mening is dat de compartimenterings-
leer op allerlei vlak doorwerkt zonder dat afzonderlijke wetgeving nodig is.183 Ik betwijfel 
echter of die visie juist is.184 Deze problematiek doet zich sinds 2007 echter niet langer 
voor omdat indien niet de belastingplichtige zelf maar een verbonden lichaam ten minste 
5% van het nominaal gestorte kapitaal houdt, het aandelenbelang van de belastingplich-
tige op grond van art. 13, lid 5 Wet Vpb 1969 ook als deelneming wordt aangemerkt.

6.6.8 Onbelaste vrijval indien geen deelneming meer (lid 8)

Het achtste lid ziet op de situatie dat de deelneming wordt vervreemd buiten concern, 
althans een zodanig gedeelte dat daarna noch de belastingplichtige noch een verbonden 
lichaam meer een deelneming in de schuldenaar heeft. Het achtste lid luidt als volgt:

‘Indien een omstandigheid, anders dan bedoeld in het tiende lid, meebrengt dat 
noch de belastingplichtige, noch een met hem verbonden lichaam meer een 
deelneming in de schuldenaar heeft, wordt direct voorafgaande aan die omstan-
digheid het vijfde lid voor het laatst toegepast. Een nog resterend bedrag aan 
opwaarderingsreserve vervalt zonder dat dit tot een toevoeging aan de winst 
leidt. Daarna blijft met betrekking tot die deelneming artikel 13, zesde lid, ten 
aanzien van de belastingplichtige of het met hem verbonden lichaam buiten 
toepassing, voorzover het positieve voordelen betreft tot het in de tweede vol-
zin bedoelde resterende bedrag, en voorzover het negatieve voordelen betreft 
tot ten hoogste het bedrag van de oorspronkelijke opwaarderingsreserve.’

Op grond van het achtste lid wordt direct voorafgaand aan het moment dat noch de belas-
tingplichtige, noch een met hem verbonden lichaam meer een deelneming in de schulde-
naar heeft, het belang conform het vijfde lid gewaardeerd op de waarde in het economi-
sche verkeer. Een nog resterend bedrag aan opwaarderingsreserve valt onbelast vrij.
Het is de vraag in hoeverre de expliciete regeling van dit achtste lid noodzakelijk is. In 
tegenstelling tot wat de staatssecretaris vindt, is het mijns inziens mogelijk in het vijfde 
lid een continue toets te lezen185, zodat het vijfde lid reeds daarom voor het laatst wordt 
toegepast direct voorafgaand aan het moment dat de belastingplichtige of een met hem 
verbonden lichaam geen deelneming meer heeft.
Niet alleen als gevolg van een vervreemding, maar ook als gevolg van een liquidatie kan 
de situatie zich voordoen dat noch de belastingplichtige noch een met hem verbonden 
lichaam meer een deelneming heeft in de schuldenaar. In geval van een liquidatie zal 

181 Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, 
al goed?’ WFR 2004/1409.

182 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 18.
183 TK 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 16.
184 Zie ook W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, 

Kluwer, Deventer 2008, p. 164-165.
185 Zie paragraaf 6.6.5.4.
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eerst op het moment dat de vereffening is voltooid, de schuldenaar ophouden te bestaan 
en niet langer sprake zijn van een deelneming. De opwaarderingsreserve zal dan ook op 
het vereffeningstijdstip onbelast vrijvallen.
Het achtste lid houdt er rekening mee dat de earnoutregeling zoals opgenomen in de deel-
nemingsvrijstelling in feite een voortgezette toepassing van de deelnemingsvrijstelling 
is.186 Waardeveranderingen van een earn-outrecht evenals aanpassingen van de prijs 
waartegen een deelneming is vervreemd, zijn niet aftrekbaar respectievelijk niet belast. 
Het achtste lid zorgt ervoor dat een belaste afname van de opwaarderingsreserve alsnog 
wordt teruggenomen, als blijkt dat een earn-outrecht minder oplevert dan geschat. 
Tevens wordt bereikt dat alsnog heffing optreedt tot ten hoogste het resterende bedrag 
aan opwaarderingsreserve, als blijkt dat een earn-outrecht meer oplevert dan geschat. 
Door rekening te houden met de waardeveranderingen van een earn-outrecht wordt zo 
goed mogelijk aangesloten bij de ratio van de regeling van art. 13 ba Wet Vpb 1969.
Evenals voor het eerste lid, is voor het achtste en ook voor het negende lid van belang wat 
onder het begrip deelneming wordt verstaan. Zoals eerder betoogd, kwalificeert naar mijn 
mening alleen een aandelenbelang als een deelneming. Indien een belastingplichtige der-
halve geen aandelen meer houdt in de schuldenaar, doch wel een belang bij die schulde-
naar behoudt via opties, zal een eventueel restant van de opwaarderingsreserve onbelast 
dienen vrij te vallen.

6.6.9 Algemene antimisbruikregeling (lid 9)

Het negende lid beoogt te voorkomen dat belastingplichtigen kunstmatig de situatie cre-
eren dat geen sprake meer is van een deelneming teneinde op die manier een belasting-
vrije vrijval van de opwaarderingsreserve te bereiken. De tekst van het negende lid luidt 
als volgt:

‘In afwijking van het achtste lid, tweede volzin, wordt het restant van de 
opwaarderingsreserve wel toegevoegd aan de winst indien de omstandigheid in 
overwegende mate is gericht op het realiseren van een vrijval van de opwaarde-
ringsreserve die niet tot een toevoeging aan de winst leidt. Een omstandigheid 
wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwe-
gende mate te zijn gericht op het realiseren van een vrijval die niet tot een toe-
voeging aan de winst leidt, indien de belastingplichtige of een met hem verbon-
den lichaam binnen 3 jaar na die omstandigheid opnieuw een deelneming in de 
schuldenaar verkrijgt.’

De regeling vertoont overeenkomsten met de antimisbruikregeling die is opgenomen in 
de bepalingen betreffende de fiscale faciliteiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en 
juridische fusie.187 De onbelaste vrijval van het achtste lid is niet van toepassing indien de 
omstandigheid die tot die onbelaste vrijval leidt in overwegende mate is gericht op het 
realiseren van een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Hiervan zal geen sprake 
zijn, indien zakelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de omstandigheid die ertoe 
leidt dat niet langer sprake is van een deelneming. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn 
indien de deelneming wordt vervreemd in het kader van het afstoten van bedrijfsonder-
delen of als het belang in de deelneming verwatert ten gevolge van een reële emissie van 
aandelen door het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden.188

Indien de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam binnen drie jaar na de 
omstandigheid waardoor niet langer een deelneming aanwezig was opnieuw een deelne-
ming in de schuldenaar verkrijgt, wordt aangenomen dat die omstandigheid in overwe-
gende mate gericht was op het realiseren van de onbelaste vrijval van de opwaarderings-
reserve. Wel wordt de belastingplichtige de mogelijkheid geboden tegenbewijs te leveren. 

186 TK 2004-2005, 29 686, nr. 7, p. 3.
187 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 15.
188 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 15.
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Voor de goede orde zij opgemerkt dat ook indien na ommekomst van de periode van drie 
jaar opnieuw een deelneming wordt verkregen, de antimisbruikregeling van toepassing 
kan zijn indien dit onderdeel is van een vooropgezet plan om een belastingvrije vrijval 
van de opwaarderingsreserve te bereiken. Bij verkrijging van een deelneming na omme-
komst van de periode van drie jaar rust de bewijslast op de belastinginspecteur om aan-
nemelijk te maken dat sprake is van misbruik, terwijl bij verkrijging van een deelneming 
binnen de periode van drie jaar op de belastingplichtige de bewijslast rust om aanneme-
lijk te maken dat geen sprake is van misbruik.
Zoals hiervoor betoogd, is er naar mijn mening geen ruimte om opties onder het begrip 
deelneming te laten vallen. Indien dan ook binnen de periode van drie jaar een optie op 
aandelen in de schuldenaar wordt verkregen, zal het bewijsvermoeden van art. 13ba, lid 9 
Wet Vpb 1969 naar mijn mening geen toepassing kunnen vinden.

6.6.10 Overige antimisbruikregelingen (lid 10)

6.6.10.1 Inleiding
Het tiende lid bevat diverse antimisbruikmaatregelen. De tekst van de bepaling luidt als 
volgt:

‘Ingeval zich een omstandigheid voordoet als aangeduid in de volgende volzin, 
wordt onmiddellijk daaraan voorafgaande de opwaarderingsreserve toegevoegd 
aan de winst. Een omstandigheid als bedoeld in de eerste volzin is:
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;

c de schuldenaar gaat als dochtermaatschappij deel uitmaken van een fiscale 
eenheid met de belastingplichtige als bedoeld in artikel 15.

Bij vervreemding van een gedeelte van de deelneming aan een met de belasting-
plichtige verbonden natuurlijk persoon, blijft, in afwijking van de eerste volzin, 
de toevoeging van de opwaarderingsreserve aan de winst beperkt tot dat deel 
van de reserve dat evenredig is aan het deel van de deelneming dat wordt ver-
vreemd.’

Hieronder zullen de drie in het tiende lid genoemde omstandigheden nader worden 
besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of ook andere omstandigheden de wer-
king van art. 13ba Wet Vpb 1969 kunnen frustreren.

6.6.10.2 Vervreemding van de onderneming (onderdeel a)
Indien de onderneming van de schuldenaar wordt vervreemd binnen concern (of aan een 
verbonden natuurlijk persoon) zullen de aandelen in de schuldenaar niet (of nauwelijks) 
meer in waarde stijgen en zou zonder nadere maatregel de werking van art. 13ba Wet Vpb 
1969 gefrustreerd worden. Het tiende lid, onderdeel a voorkomt dergelijk misbruik door 
te bepalen dat in geval van vervreemding van de onderneming de gehele opwaarderings-
reserve vrijvalt. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat het begrip vervreemding 
materieel dient te worden uitgelegd. Zo valt niet alleen de verkoop van de onderneming 
daaronder, maar bijvoorbeeld ook de situatie waarbij de onderneming van de schuldenaar 
via een liquidatieuitkering terechtkomt bij de belastingplichtige.189

Ook bij de vervreemding van een gedeelte van de onderneming van de schuldenaar valt 
de gehele opwaarderingsreserve belast vrij. De in de literatuur gedane suggestie om een 
pro rata deel van de opwaarderingsreserve te laten vrijvallen190, is niet overgenomen. De 

189 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 9.
190 A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al 

goed?’, WFR 2004/1409.
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volledige vrijval van de opwaarderingsreserve in geval van de vervreemding van een 
gedeelte van de onderneming, kan naar mijn mening interne reorganisaties onnodig 
belemmeren. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld

Moedermaatschappij A houdt alle aandelen in dochtermaatschappij B. A heeft 
een opwaarderingsreserve gevormd in verband met een afgewaardeerde vorde-
ring op B die is omgezet. In verband met de rationalisering van de concernstruc-
tuur wordt een deel van de onderneming van B overgedragen aan een andere 
nieuw opgerichte dochtermaatschappij C. Deze herstructurering zal leiden tot 
een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve op grond van het tiende lid, 
onderdeel a.

In het genoemde voorbeeld zou de claim eenvoudig gehandhaafd kunnen blijven door 
ook de waardestijging van de aandelen in C mee te nemen bij de berekening van de jaar-
lijkse vrijval van de opwaarderingsreserve. Ook indien de onderneming wordt overgedra-
gen aan een 100%-dochtermaatschappij blijft de claim behouden, in welk geval toepassing 
van de sanctie van het tiende lid niet op zijn plaats is. Aanpassing van de wettekst op dit 
punt is mijns inziens gewenst. Mogelijk dat onder de huidige wettekst in dergelijke situ-
aties met een beroep op de hardheidsclausule ex art. 63 AWR belastingheffing achterwege 
kan blijven, onder de voorwaarde dat geen claimverlies voor de fiscus optreedt.

Op meerdere plaatsen in de Wet Vpb 1969 wordt inmiddels het begrip ‘een gedeelte van 
een onderneming’ gehanteerd. In de literatuur werd door verschillende schrijvers aange-
nomen dat hieronder hetzelfde diende te worden verstaan als onder het elders in de wet 
gehanteerde begrip ‘zelfstandig onderdeel van een onderneming’.191 In de nota naar aan-
leiding van het verslag heeft de staatssecretaris de volgende toelichting gegeven: ‘Het 
opnemen van de onderhavige omstandigheid [vervreemding van een deel van de onderne-
ming, ACPB] beoogt te voorkomen dat vrijval van de opwaarderingsreserve wordt gefrus-
treerd door het overhevelen van winstcapaciteit binnen het concern. Deze winstcapaciteit 
kan onder omstandigheden ook samenhangen met een enkel vermogensbestanddeel. 
Toepassing van deze bepaling conform doel en strekking zal tot gevolg hebben dat de cor-
rectie achterwege blijft als geen winstcapaciteit wordt overgeheveld, zoals bijvoorbeeld 
bij vervreemding van gebruikte kantoorcomputers.’192 Tijdens de behandeling in de Eer-

191 Zie K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennoot-
schapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154, A.C.P. 
Bobeldijk en M.M. Borggreven, ‘Art. 12 Wet VPB 1969 is dood; lang leve art. 13ba!’, WFR 2004/228, 
R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, ‘De gevolgen van een fiscaal niet-gefacilieerde juridische 
splitsing voor de aandeelhouders van de bij een juridische splitsing betrokken rechtspersonen’, 
FED 1998/77 en J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & 
Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 395.

Overdracht onderneming
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B
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ste Kamer is gevraagd naar een nadere afbakening van de grenzen van toepassing van de 
sanctie. De staatssecretaris heeft daarop het volgende geantwoord: ‘In dat verband merk 
ik op dat deze grens, evenals in art. 13b, vierde lid, bewust niet scherp is getrokken. Reden 
daarvoor is dat een scherpe grens altijd tot over- ofwel underkill leidt. Beide zijn onwen-
selijk. De uitleg van termen waarvoor een meerduidige interpretatie mogelijk is, dient in 
overeenstemming met de bedoeling van de regeling te geschieden. De onderhavige rege-
ling beoogt te voorkomen dat een latere vrijval van de opwaarderingsreserve wordt 
gefrustreerd of aanzienlijk wordt belemmerd door een overdracht van potentieel winst-
gevende activiteiten of vermogensbestanddelen binnen concern. Daarbij is niet alleen de 
absolute omvang van de overdracht van belang, maar ook de omvang in verhouding tot 
de gehele onderneming van de schuldenaar. Afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval zal moeten worden beoordeeld of – gelet op de hiervoor vermelde ratio – na over-
dracht toepassing van de sanctie passend is.’193

Het is begrijpelijk dat de staatssecretaris wenst te voorkomen dat de winst van de schul-
denaar wordt geërodeerd om zodoende een belaste waardestijging van de aandelen te 
voorkomen. Toch is mij op basis van de toelichting nog niet duidelijk wanneer de over-
dracht van een enkel activum tot toepassing van de sanctie van het tiende lid leidt. Indien 
een activum wordt vervreemd aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk per-
soon zal dit op grond van art. 8b Wet Vpb 1969 dienen te geschieden tegen de waarde in 
het economische verkeer. Met de (toekomstige) winstcapaciteit is dan ook al rekening 
gehouden. Daar komt bij dat het vaak lastig zal zijn om winstcapaciteit toe te rekenen aan 
een enkel activum. Het is immers de onderneming (een organisatie van kapitaal en arbeid, 
waarin vaak meerdere activa aanwezig zijn) die als complex de winst genereert. Wel kan 
ik mij voorstellen dat de sanctie toepassing vindt indien een activum dat essentieel is voor 
de winstgevende capaciteit van de vennootschap194 wordt overgedragen waarna niet of 
nauwelijks meer winst gemaakt kan worden.195 Ik acht het teleurstellend dat de staatsse-
cretaris bewust volstaat met een dergelijke vage omschrijving en dat invulling daarvan 
dus door de belastingrechter zal moeten plaatsvinden. Een nadere concretisering zou op 
zijn plaats geweest zijn, temeer nu de belaste vrijval van de gehele opwaarderingsreserve 
in het geding is. Ik voorzie dan ook discussies tussen belastingplichtigen en de Belasting-
dienst. Ik pleit ervoor dat het begrip ‘een gedeelte van de onderneming’ alsnog wordt ver-
vangen door ‘een zelfstandig onderdeel van de onderneming’. Dat is een meer uitgekris-
talliseerd begrip en doet recht aan het feit dat winstcapaciteit meer kleeft aan (een zelf-
standig onderdeel van) een onderneming dan aan een enkel activum.

De sanctie van het tiende lid kan naar zijn bewoordingen alleen toepassing vinden indien 
de schuldenaar een onderneming drijft. Alleen dan kan immers een gedeelte van de 
onderneming worden overgedragen. De vraag is hoe het begrip ‘onderneming’ in dit ver-
band moet worden opgevat. Verweij en Knijnenburg lijken van mening te zijn dat sprake 
moet zijn van een materiële onderneming.196 Zo kan een houdstermaatschappij naar hun 
mening worden aangemerkt als een onderneming indien er sprake is van het actief deel-
nemen in een ander lichaam. Ook Van Eijsden houdt de mogelijkheid open dat vermo-
gensbestanddelen van de schuldenaar geen onderneming vormen.197 Ik onderschrijf het 
standpunt van de genoemde auteurs. Er dient naar mijn mening sprake te zijn van een 
materiële onderneming. Indien de activiteiten van de schuldenaar niet in materiële zin als 
onderneming kunnen worden aangemerkt, kan de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 

192 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 17.
193 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 11.
194 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een octrooi.
195 Evenzo Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, artikelsgewijs commentaar bij art. 13c Wet Vpb 1969, 

aant. 12.
196 J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenburg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake de her-

ziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, MBB 2004/
91.

197 J.A.R. van Eijsden, ‘Afgewaardeerde vorderingen: a never ending story!’, WFR 2004/209.
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dan ook geen toepassing vinden. De bepaling in art. 2, lid 5 Wet Vpb 1969 inhoudende dat 
lichamen vermeld in art. 2, lid 1 onderdeel a, b en c Wet Vpb 1969 geacht worden een 
onderneming te drijven met behulp van hun gehele vermogen, heeft mijns inziens het 
karakter van een vermogensetikettering en niet het karakter van een fictie ten aanzien 
van het ondernemingsbegrip.198 Er kan dan ook niet op grond van art. 2, lid 5 Wet Vpb 
1969 worden geconcludeerd dat een vennootschap altijd een onderneming drijft in de zin 
van art. 13ba, lid 10, onderdeel a Wet Vpb 1969.
De staatssecretaris vermeldt in het besluit van 26 februari 2008 dat de overdracht van een 
deelneming door een tussenhoudster welke geen andere bezittingen had, de overdracht 
van haar onderneming inhoudt.199 Hierbij wordt naar mijn mening ten onrechte geen 
onderscheid gemaakt tussen de situatie dat de tussenhoudster een wezenlijke (scha-
kel)functie vervult200 en de situatie dat de deelneming voor de tussenhoudster louter een 
belegging vormt. In de eerste situatie drijft de tussenhoudster naar mijn mening een 
onderneming en is de sanctie van toepassing, in het tweede geval niet.201

6.6.10.3 Vervreemding aan verbonden natuurlijk persoon (onderdeel b)
Indien de deelneming of een gedeelte van de deelneming wordt vervreemd aan een met 
de belastingplichtige verbonden natuurlijk persoon, dient de opwaarderingsreserve belast 
vrij te vallen. Echter, in de tweede volzin van het tiende lid is geregeld dat in geval van 
een gedeeltelijke vervreemding van de deelneming aan een verbonden natuurlijk persoon 
slechts een pro-ratadeel van de opwaarderingsreserve vrijvalt ten gunste van de winst. 
Voor de vraag welk gedeelte van de deelneming is vervreemd, is het vijfde lid van belang. 
Op grond van dat lid worden deelnemingen in de schuldenaar die door verbonden licha-
men worden gehouden, toegerekend aan de belastingplichtige. Hierdoor worden de deel-
neming in de schuldenaar die de belastingplichtige zelf houdt en de door verbonden licha-
men gehouden deelnemingen in die schuldenaar, als één deelneming beschouwd.202

Het is mij niet duidelijk waarom bij vervreemding aan een verbonden natuurlijk persoon 
voor een pro-ratadeel moet worden afgerekend en niet is gekozen voor een toerekening 
van de door de verbonden natuurlijke personen gehouden aandelen in de schuldenaar 
zoals dat het geval is bij verbonden lichamen. Als gevolg van deze keuze is het onder 
omstandigheden mogelijk de belaste vrijval van de opwaarderingsreserve voor een deel te 
voorkomen door in plaats van de deelneming waar de opwaarderingsreserve betrekking 
op heeft in één keer aan een verbonden natuurlijk persoon te vervreemden, de vervreem-
ding in twee stappen te laten plaatsvinden.203 Immers, indien de belastingplichtige een 
belang in de deelneming houdt van 6%, dan zou bij de vervreemding van het gehele belang 
aan een verbonden natuurlijk persoon de opwaarderingsreserve in zijn geheel aan de 
winst moeten worden toegevoegd. Indien echter eerst 2% van de deelneming wordt ver-
vreemd aan een verbonden natuurlijk persoon en op een later moment de resterende 4%, 
dan valt op het tijdstip van de eerste vervreemding slechts een derde deel van de opwaar-
deringsreserve belast vrij. Aangezien vervolgens geen sprake meer is van een deelneming 
in de schuldenaar valt het restant van de opwaarderingsreserve onbelast vrij. Een latere 
vervreemding van het resterende 4%-belang aan de verbonden natuurlijk persoon kan dan 

198 HR 17 december 1980, BNB 1981/29. Zie ook J.N. Bouwman, ‘Vermogensetikettering in de ven-
nootschapsbelasting’, TFO 2003/124 en de conclusie van A-G Groeneveld bij HR 9 mei 2003, BNB 
2003/331, punt 4.7 tot en met 4.12 en de aldaar aangehaalde literatuur.

199 Besluit van 26 februari 2008, nr. CPP2008/257M, punt 3.1.1.2, BNB 2008/121.
200 Binnen een internationaal concern zullen de tussenhoudsters inderdaad een dergelijke functie 

hebben. Zie onder andere Hof Den Haag (MK I), 15 mei 2001, nr. 99/30200, V-N 2001/46.14.
201 Er wordt in het besluit verwezen naar de memorie van toelichting TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 

9, laatste alinea. In die passage wordt echter nadrukkelijk gesproken over ‘een onderneming’. En 
dat is dus naar mijn mening niet altijd het geval bij de overdracht van een aandelenpakket door 
een tussenhoudster.

202 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 16.
203 Evenzo Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, aant. 13.2.5 bij art. 13ba Wet Vpb 1969.
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plaatsvinden zonder dat een evenredig deel van het afwaarderingsverlies behoeft te wor-
den teruggenomen.

6.6.10.4 De schuldenaar wordt in een fiscale eenheid opgenomen (onderdeel c)
Op grond van onderdeel c van het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 valt de opwaar-
deringsreserve belast vrij indien de schuldenaar als dochtermaatschappij deel gaat uitma-
ken van een fiscale eenheid met de belastingplichtige als bedoeld in art. 15 Wet Vpb 1969. 
Indien de deelneming in de schuldenaar wordt gehouden door een verbonden lichaam en 
de schuldenaar deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid met het verbonden lichaam, 
is de sanctie van het derde lid niet van toepassing. De fiscale eenheid heeft enkel beteke-
nis in de relatie tussen het verbonden lichaam en de schuldenaar en de fiscus204 en heeft 
geen belang voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij de belastingplichtige.205 
Hetzelfde geldt in de situatie dat de schuldenaar ten tijde van de omzetting reeds deel uit-
maakt van een fiscale eenheid met het verbonden lichaam.206

Opvallend is dat art. 13ba, lid 10, onderdeel c Wet Vpb 1969 zich beperkt tot situatie dat 
de schuldenaar als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid. Het is 
immers ook denkbaar dat de schuldenaar als moedermaatschappij deel gaat uitmaken 
van een fiscale eenheid met de belastingplichtige. Mijns inziens dienen de woorden ‘als 
dochtermaatschappij’ te vervallen, zodat de bepaling zich voortaan ook uitstrekt tot de 
situatie dat de belastingplichtige als moedermaatschappij van een fiscale eenheid deel 
gaat uitmaken.207

Het gebruik van het begrip ‘schuldenaar’ kan mijns inziens tot onduidelijkheden leiden. 
Immers, nadat een vordering is omgezet in aandelen of geheel is prijsgegeven, is geen 
sprake meer van een schuldenaar. Tevens doet zich de vraag voor wat het gevolg is indien 
na een omzetting de (voormalig) schuldenaar juridisch wordt gesplitst. Op grond van 
art. 14a Wet Vpb 1969 wordt de splitsende vennootschap geacht haar vermogensbestand-
delen te hebben overgedragen aan een verbonden lichaam. Indien de vermogensbestand-
delen van de splitsende vennootschap een onderneming vormen zal de opwaarderingsre-
serve op grond van het voorgestelde art. 13ba, lid 10, onderdeel a Wet Vpb 1969 belast 
vrijvallen. Indien de vermogensbestanddelen geen onderneming vormen, is onduidelijk 
wat het gevolg is als na de splitsing één van beide vennootschappen wordt opgenomen in 
een fiscale eenheid. Welke vennootschap is dan de schuldenaar als bedoeld in lid 10 
onderdeel c? Of kwalificeren beide vennootschappen daarvoor en dient dus de gehele 
opwaarderingsreserve vrij te vallen? Een pro-ratabenadering zou mijns inziens het meest 
op zijn plaats zijn. In geval van een juridische afsplitsing lijkt mij dat het begrip ‘schulde-
naar’ alleen ziet op de afsplitsende vennootschap, zodat de verkrijgende vennootschap in 
de fiscale eenheid kan worden opgenomen zonder dat dit tot een vrijval van de opwaar-
deringsreserve leidt.

In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat geen samenloopbepaling met 
art. 15ab, lid 1 Wet Vpb 1969 nodig is, omdat de vrijval van de reserve dient plaats te vin-
den onafhankelijk van de vraag of de deelnemingsvrijstelling op een uit art. 15ab, lid 1 
Wet Vpb 1969 voortvloeiende herwaarderingswinst van toepassing is.208Dit komt mij in 
zijn algemeenheid juist voor. Voor zover echter de herwaardering ex art. 15ab, lid 1 Wet 
Vpb 1969 te maken heeft met een waardestijging die zich heeft voorgedaan in de periode 
dat het belang van de belastingplichtige in de schuldenaar geen deelneming vormde ter-

204 Zie EK 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 2-3. Zie ook HR 20 oktober 2006, BNB 2007/149 c* waar dat 
werd uitgemaakt voor het fiscale-eenheidsregime zoals dat tot 2003 gold.

205 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 5.
206 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 5.
207 Zie ook J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) 

2.9.4.B.d, die voorstellen om na de woorden ‘de schuldenaar gaat als dochtermaatschappij’ toe te 
voegen: of moedermaatschappij.

208 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 16. De MvT spreekt overigens over art. 15ab, lid 2 Wet Vpb 1969. 
Mijns inziens zal art. 15ab, lid 1 Wet Vpb 1969 bedoeld zijn.
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wijl een met hem verbonden lichaam wel een deelneming in de schuldenaar had, is een 
belaste vrijval van de opwaarderingsreserve niet op zijn plaats. Deze problematiek is ver-
gelijkbaar met de in paragraaf 6.6.7.4 beschreven situatie. Naar ik aanneem zal de staats-
secretaris derhalve ook in de onderhavige situatie van mening zijn dat compartimente-
ring dient plaats te vinden, zodat geen dubbele heffing optreedt. Evenals voor de in para-
graaf 6.6.7.4 beschreven situatie geldt dat deze situatie zich met ingang van 2007 mijns 
inziens niet meer kan voordoen.

6.6.10.5 Andere omstandigheden die de werking van art. 13ba Wet Vpb 1969 frustreren?
In het tiende lid zijn drie omstandigheden genoemd waarin de opwaarderingsreserve 
ineens aan de winst moet worden toegevoegd, omdat anders de werking van art. 13ba 
gefrustreerd zou worden. Het betreft een limitatieve opsomming. Er zijn echter meerdere 
omstandigheden denkbaar die een vrijval van de opwaarderingsreserve volgens de wette-
lijke systematiek frustreren. Ik bespreek hierna kort vier situaties.

6.6.10.6 Verkapte dividenduitkeringen als gevolg van onzakelijke transfer pricing
Een deelneming zal minder snel in waarde stijgen indien de deelneming betrokken is bij 
intragroeptransacties tegen onzakelijk lage prijzen. Gedacht kan worden aan het leveren 
van goederen of diensten tegen prijzen die lager zijn dan tussen derden gehanteerd zou 
worden. Het verschil tussen de gehanteerde prijs en de prijs zoals die tussen derden zou 
gelden, zal bij de schuldenaar op grond van art. 8 Wet Vpb 1969 leiden tot een winstcor-
rectie en tot de constatering van een verkapt dividend. Een verkapt dividend heeft echter 
geen invloed op de vrijval van de opwaarderingsreserve. Enkel de waarde in het economi-
sche verkeer van de deelneming ultimo van een jaar is daarvoor relevant. Mijns inziens is 
een wetswijziging op zijn plaats zodat ook een dividenduitkering tot een belaste vrijval 
van de opwaarderingsreserve leidt.

6.6.10.7 Schrijven van opties
Indien een belastingplichtige een calloptie heeft geschreven op een door hem gehouden 
deelneming, zal de deelneming in samenhang met de optie gewaardeerd moeten wor-
den.209 De deelneming zal mijns inziens dan ook niet in waarde stijgen indien sprake is 
van een optie op het gehele belang. De door de concernmaatschappij gehouden optie is 
mijns inziens niet als deelneming aan te merken, zodat die optie niet op grond van de toe-
rekeningsregel van het vijfde lid aan de belastingplichtige wordt toegerekend.
De vraag doet zich voor of het schrijven van callopties of het kopen van putopties kan wor-
den bestempeld als een (gedeeltelijke) vervreemding van de deelneming.210 Naar mijn 
mening is daar veel voor te zeggen. In de eerste plaats kan via opties de toekomstige waar-
destijging onbelast aan een verbonden lichaam ten goede komen211, zodat op grond van 
de ratio van de regeling tot toepassing van de sanctie geconcludeerd zou moeten worden. 
In de tweede plaats kan naar mijn mening steun gevonden worden in de antimisbruikre-
geling bij de bedrijfsfusie en de juridische splitsing, waar een regeling is getroffen voor de 
situatie dat binnen drie jaar na de bedrijfsfusie of de splitsing aandelen geheel of ten dele, 
direct of indirect worden vervreemd aan een niet-verbonden lichaam. Bij de regeling zoals 
die gold tot het jaar 2001, was in de zesde standaardvoorwaarde die betrekking had op het 
vervreemdingsverbod bepaald dat ook het schrijven van callopties als een vervreemding 
werd aangemerkt.212 Mede gegeven de tekst van art. 14, lid 4 Wet Vpb 1969 kan geconclu-
deerd worden dat op dit punt geen wijziging is beoogd. Analoog daaraan kan mijns 
inziens betoogd worden dat het schrijven van callopties of het kopen van putopties gezien 
kan worden als gedeeltelijke vervreemding van de deelneming. De werking van art. 13ba 

209 HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 en HR 16 november 2007, BNB 2008/26.
210 Zie ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-

nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.
211 Indien wordt voldaan aan de voorwaarden uit HR 22 november 2002, BNB 2003/34 (Falconsarrest).
212 Resolutie van 30 september 1993, nr. DB93/2165M, BNB 1994/76, laatstelijk gewijzigd bij resolutie 

van 5 februari 1998, nr. DB97/3358M.
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Wet Vpb 1969 lijkt dan ook gefrustreerd te kunnen worden door een calloptie te schrijven 
jegens een groepsmaatschappij. Dit dient door een aanpassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 
te worden voorkomen.

6.6.10.8 Afname belang bij de winst
Indien het aandeel in de winst dat de belastingplichtige uit hoofde van de deelneming toe-
komt afneemt omdat een verbonden lichaam een contractueel belang bij die winst ver-
werft, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 mijns inziens geen toepassing kunnen vinden. De ratio 
van art. 13ba Wet Vpb 1969 zou met zich brengen dat in een dergelijke situatie de sanctie 
toepassing vindt. De wettekst biedt daarvoor mijns inziens echter geen aanknopingspun-
ten.213 In art. 13c Wet Vpb 1969 is een dergelijke bepaling wel opgenomen in de lijst met 
‘besmette rechtshandelingen’, namelijk in lid 2, onderdeel c. Ook bij de invoering van 
art. 13b Wet Vpb 1969 in 1990 is die bepaling in de nota van wijziging als onderdeel c toe-
gevoegd aan het tweede lid van art. 13b Wet Vpb 1969.214 In de tweede nota van wijziging 
is deze bepaling zonder nadere toelichting echter weer vervallen.215

Om te voorkomen dat de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 kan worden gefrustreerd 
door het toekennen van een belang bij de winst van de deelneming aan een verbonden 
lichaam, dient art. 13ba Wet Vpb 1969 aangevuld te worden met een regeling analoog aan 
die in art. 13c, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969.

6.6.11 Verduidelijking toepassingsbereik (lid 11)

Het elfde lid regelt dat art. 13ba Wet Vpb 1969 eveneens toepassing vindt indien de belas-
tingplichtige voor de omzetting nog geen deelneming in de schuldenaar heeft, maar wel 
in verband met een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid een deelneming in de 
schuldenaar verkrijgt. De tekst van het elfde lid luidt als volgt:

‘Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de belastingplichtige in 
verband met een in het tweede lid genoemde omstandigheid een deelneming 
in de schuldenaar verkrijgt.’

Indien zich een samenloop van een omzetting en kwijtschelding van een vordering voor-
doet, komt de vraag op hoe het elfde lid uitwerkt. Het betreft hier de situatie waarin de 
schuldeiser of een met hem verbonden lichaam een schuldvordering ten laste van de in 
Nederland belastbare winst heeft afgewaardeerd en in het kader van een schuldsanering 
gedeeltelijk omzet in aandelenkapitaal in de schuldenaar en het restant op zakelijke gron-
den kwijtscheldt, terwijl voor die tijd de schuldeiser noch een met hem verbonden 
lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft. Dient de opwaarderingsreserve in deze 
situatie slechts gevormd te worden voor het deel van de vordering dat is omgezet of voor 
het gehele bedrag van de vordering?216 Naar mijn mening is het laatste het geval. Met 
betrekking tot het eerste lid van art. 13 ba Wet Vpb 1969 is uitdrukkelijk opgemerkt dat 
niet relevant is of ten tijde van de afwaardering de belastingplichtige of een met hem ver-
bonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft, maar dat de sanctie van toepas-
sing is indien op het moment dat een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid zich 

213 Evenzo J.A.R. van Eijsden en W.M.H. Moes, ‘Art. 13b, 13ba en 13bb Wet VPB 1969: de overeenkom-
sten en de verschillen’, WFR 2003-1347.

214 TK 1987-1988, 19 968, nr. 9.
215 TK 1989-1990, 19 968, nr. 13.
216 Zie ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-

nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154, die het 
pleitbaar achtten dat de opwaarderingsreserve enkel gevormd hoeft te worden met het oog op het 
deel van de afgeboekte vordering dat is omgezet in aandelenkapitaal. Volledigheidshalve vermeld 
ik dat zij dit standpunt innamen voorafgaande aan de opmerking van de staatssecretaris dat 
slechts het tijdstip van de omzetting relevant is voor de beoordeling of sprake is van een deelne-
ming in de schuldenaar.
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voordoet sprake is van een deelneming in de schuldenaar door de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam. Dat volgt ook uit de ratio van de regeling. Hetzelfde 
heeft naar mijn mening dan ook te gelden voor het elfde lid. De verkrijging van een deel-
neming op het moment dat de vordering gedeeltelijk wordt prijsgegeven en gedeeltelijk 
wordt omgezet, leidt tot toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 voor het gehele bedrag. 
Om toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 te voorkomen, kan derhalve overwogen wor-
den om eerst de vordering gedeeltelijk prijs te geven en het restant op een later moment 
om te zetten in aandelenkapitaal in de schuldenaar.

Het valt op dat het elfde lid art. 13ba Wet Vpb 1969 alleen van overeenkomstige toepas-
sing verklaart indien de belastingplichtige zelf een deelneming in de schuldenaar ver-
krijgt. Indien een vennootschap, die geen deelneming in de schuldenaar heeft, vooraf-
gaand aan de omzetting de afgewaardeerde vordering overdraagt aan een in het buiten-
land gevestigd verbonden lichaam, kan art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve geen toepassing 
vinden. Indien de overdracht plaatsvindt aan een binnenlands verbonden lichaam zal 
art. 13ba Wet Vpb 1969 wel van toepassing zijn bij dat verbonden lichaam ten tijde van 
de omzetting. In situaties van financiële herstructurering waarbij in het kader van ‘dele-
veraging’ schulden worden omgezet in eigen vermogen, kunnen financiële instellingen 
toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve voorkomen door voorafgaand aan de 
omzetting de afgewaardeerde vorderingen aan een buitenlandse concernmaatschappij te 
vervreemden. Dat lijkt mij ongewenst in het licht van de ratio van art. 13ba Wet Vpb 1969. 
Dit ongewenste gevolg zou kunnen worden opgelost door een uitbreiding van het elfde 
lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 door aan ‘de belastingplichtige’ toe te voegen ‘of een met 
hem verbonden lichaam’. Wel dient dan weer een samenloopregeling getroffen te worden 
voor de situatie dat vervreemding aan een in Nederland gevestigd verbonden lichaam 
plaatsvindt, omdat die in geval van een omzetting op grond van het eerste lid een opwaar-
deringsreserve zal moeten vormen. Een andere mogelijkheid om dit lek te repareren is 
een aanpassing van art. 13b Wet Vpb 1969 door ook de vervreemding van afgewaardeerde 
vorderingen op niet-deelnemingen onder het toepassingsbereik van art. 13b Wet Vpb 
1969 te brengen. Ik verwijs ook naar hoofdtuk 8, paragraaf 8.2.5.2.

6.6.12 Middellijke situaties (lid 12)

Het twaalfde lid ziet op middellijke situaties en luidt als volgt:

‘Indien de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam via een deel-
neming een middellijk belang van 5% of meer heeft in de schuldenaar, is dit arti-
kel van overeenkomstige toepassing. Daarbij vinden het vijfde, zesde, achtste, 
negende en tiende lid toepassing op de deelneming of deelnemingen via welke 
het middellijke belang wordt gehouden.’

Het twaalfde lid breidt de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 uit tot de situatie waarin 
de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam via een deelneming een middel-
lijk belang van 5% of meer in de schuldenaar heeft. Ook in dat geval wordt bij het omzet-
ten, prijsgeven of hybridiseren van een vordering een opwaarderingsreserve gevormd. De 
regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 is dan van toepassing op de deelneming waardoor 
het belang in de schuldenaar wordt gehouden. Ik merk daarbij op dat het mogelijk is dat 
de deelneming in waarde stijgt, terwijl het middellijke belang in de schuldenaar in het 
geheel niet in waarde is gestegen of zelfs in waarde is gedaald. Overigens is ook de omge-
keerde situatie denkbaar, namelijk een waardedaling van de deelneming terwijl het mid-
dellijke belang in de schuldenaar in waarde is gestegen. Dat in middellijke situaties wordt 
aangesloten bij de waarde van de deelneming is op zich wel te begrijpen. Aansluiting bij 
de waarde van het middellijke belang leidt tot een ingewikkelder regeling en het kan 
praktisch erg lastig zijn om de waarde van het middellijke belang te bepalen. Reeds eerder 
pleitte ik voor een tegenbewijsregeling, zodat de belastingplichtige de mogelijkheid heeft 
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de correctie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de waarde van de (ex-)schulde-
naar.217De staatssecretaris heeft deze suggestie helaas afgewezen, omdat dit naar zijn 
mening een moeilijk uitvoerbare en moeilijk toetsbare regeling zou worden.218

Doordat in het twaalfde lid wordt gesproken over ‘een belang van 5%’, is duidelijk dat het 
niet nodig is dat het belang van de tussenhoudster in de schuldenaar als deelneming kwa-
lificeert.219 Het gaat erom dat sprake is van een deelneming van de belastingplichtige of 
een verbonden lichaam in de tussenhoudster. De vraag komt op of in casu het 5%-crite-
rium dan nog wel relevant zou moeten zijn. De achtergrond is vermoedelijk dat bij een 
rechtstreeks belang in de schuldenaar een deelneming is vereist, hetgeen veelal overeen-
komt met een belang van 5% en dat daar voor middellijke situaties bij is aangesloten. Het 
zou mijns inziens bevreemdend zijn als de sanctie toepassing vindt bij een middellijk 
gehouden belang terwijl de sanctie niet van toepassing zou zijn indien het belang recht-
streeks wordt gehouden.
Het twaalfde lid moet worden gezien als een vangnetbepaling, een aanvulling op de 
hoofdregel van het eerste lid, voor situaties waarin weliswaar indirect een belang van 5% 
in de schuldenaar bestaat, maar de tussenhoudster niet een met de belastingplichtige ver-
bonden lichaam is.220 Dit betekent dat indien de tussenhoudster een verbonden lichaam 
is, de situatie reeds bestreken wordt door het eerste lid van het voorgestelde art. 13ba Wet 
Vpb 1969. Aan de toepassing van het twaalfde lid wordt dan niet meer toegekomen.

6.6.13 Indirecte omzetting (lid 13)

6.6.13.1 Algemeen
Het dertiende lid ziet op indirecte omzetting en luidt als volgt:

‘Indien de belastingplichtige een schuldvordering heeft op een lichaam, en die 
schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare 
winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of ten laste 
van het resultaat uit een werkzaamheid van een met hem verbonden natuurlijk 
persoon, is, indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in de volgende 
volzin, dit artikel van overeenkomstige toepassing. Van een omstandigheid als 
bedoeld in de eerste volzin is sprake indien de belastingplichtige of een met 
hem verbonden lichaam in verband met een vervreemding van de schuldvorde-
ring aan een niet verbonden lichaam of persoon, rechtstreeks een deelneming 
verkrijgt in de schuldenaar dan wel via een deelneming een middellijk belang 
van 5% of meer in de schuldenaar verkrijgt. In het laatste geval vinden het 
vijfde, zesde, achtste, negende en tiende lid toepassing op de deelneming of 
deelnemingen via welke het middellijke belang wordt gehouden. Voorts vervalt 
de opwaarderingsreserve zonder dat dit tot een toevoeging aan de winst leidt 
tot het bedrag van de waarde-aangroei van de vervreemde schuldvordering, 
voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat deze waarde-aangroei 
bij de verkrijger van de schuldvordering leidt tot belastbare winst in Nederland 
dan wel wordt betrokken in een belasting naar de winst die resulteert in een 
heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatsta-
ven bepaalde belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepas-
sing blijven.’

217 Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, 
al goed?’, WFR 2004/1409.

218 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 18.
219 Zie ook TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 16. Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel 

inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al goed?’, WFR 2004/1409 en R.J. de Vries en K.J. 
Visser, ‘Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen in de ven-
nootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht’, TFO 2004/47.

220 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 3.
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Het dertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet op situaties waarin geen sprake is van 
een echte omzetting als omschreven in het tweede lid, maar wel van een omstandigheid 
die daarmee grote gelijkenis vertoont. In de memorie van toelichting worden twee voor-
beelden genoemd.221 Het eerste voorbeeld betreft de situatie dat een belastingplichtige 
zijn afgewaardeerde vordering op een niet-gelieerde schuldenaar vervreemdt aan de moe-
dermaatschappij van die schuldenaar in ruil voor aandelen in die moedermaatschappij. 
De belastingplichtige krijgt in dat geval door de vervreemding tegen uitreiking van aan-
delen een middellijk belang in de schuldenaar, zodat ook dan latere waardestijgingen via 
de deelnemingsvrijstelling onbelast genoten kunnen worden.
Het tweede voorbeeld dat gegeven wordt, betreft de situatie dat een belastingplichtige een 
vordering op een lichaam houdt waarin hij geen deelneming heeft en deze vordering 
heeft afgewaardeerd ten laste van zijn Nederlandse winst. Een met omzetting vergelijk-
baar resultaat kan vervolgens worden verkregen doordat de belastingplichtige zijn vorde-
ring vervreemdt aan de moedermaatschappij van de schuldenaar, in ruil waarvoor de 
belastingplichtige een zodanig aantal aandelen in de schuldenaar verkrijgt dat deze voor 
de belastingplichtige een deelneming vormen. De moedermaatschappij van de schulde-
naar kan de vordering vervolgens prijsgeven of omzetten zonder dat dit bij haar tot een 
correctie leidt, aangezien de vordering niet door haar of een met haar verbonden lichaam 
ten laste van de winst is afgewaardeerd.
Omdat deze ‘indirecte omzettingen’ niet onder de letterlijke tekst van één van de in het 
tweede lid genoemde omstandigheden vallen, maar wel grote gelijkenis vertonen met de 
rechtstreekse omzetting, zorgt het dertiende lid ervoor dat ook in deze gevallen een 
opwaarderingsreserve gevormd moet worden.

6.6.13.2 Beperking tot situaties van niet-verbonden lichamen
De toepassing van het dertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is beperkt tot de situaties 
dat een vordering wordt vervreemd aan een niet-verbonden lichaam, omdat de vervreem-
ding aan een verbonden lichaam reeds wordt getroffen door art. 13b Wet Vpb 1969, aldus 
de memorie van toelichting.222 Naar mijn mening is het echter niet terecht dat het der-
tiende lid is beperkt tot de vervreemding aan niet-verbonden lichamen. Twee voorbeelden 
ter verduidelijking. Het eerste voorbeeld ziet op een overdracht binnen concern, het 
tweede voorbeeld ziet op een financiële herstructurering waarbij een schuldeiser een 
(indirect) belang in de schuldenaar verkrijgt.

Voorbeeld 1

221 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 17.
222 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 17. Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennoot-

schapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 368.

Vordering

40%

80%

100%

A

B

C

D

FWR_Bobeldijk.book  Page 143  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



144 De omzetting en hybridisering van een afgewaardeerde vordering

A bv vervreemdt haar vordering op D bv aan B bv. Art. 13ba, lid 13 Wet Vpb 
1969 vindt geen toepassing, omdat wordt vervreemd aan een verbonden 
lichaam. Art. 13b Wet Vpb 1969 vindt evenmin toepassing omdat noch de belas-
tingplichtige A bv noch een met A bv verbonden lichaam een deelneming heeft 
in de schuldenaar.223

Voorbeeld 2

A bv, een financiële instelling, heeft een vordering op C bv. Gegeven de financi-
ele situatie van C bv dient de schuld gekapitaliseerd te worden. A bv draagt haar 
vordering over aan haar in Luxemburg gevestigde dochtermaatschappij B bv, 
die de vordering vervolgens omzet in aandelenkapitaal. Art. 13ba Wet Vpb 1969 
mist in deze situatie toepassing, omdat noch overdracht van de vordering door 
de belastingplichtige noch de omzetting door de in Luxemburg gevestigde doch-
termaatschappij een door art. 13ba Wet Vpb 1969 bestreken rechtshandeling is. 
Voor de goede orde merk ik op dat ter zake van de overdracht van de vordering 
art. 13b Wet Vpb 1969 evenmin van toepassing is, omdat A bv noch een verbon-
den lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft.224

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden kan mijns inziens geconcludeerd worden dat 
art. 13ba, lid 13 Wet Vpb 1969 uitgebreid dient te worden tot situaties waar sprake is van 
verbondenheid. De situatie van de financiële herstructurering van het tweede voorbeeld 
zou ook door een aanpassing in art. 13b Wet Vpb 1969 kunnen worden ondervangen.225

6.6.13.3 Correctiemechanisme ter voorkoming van dubbele heffing
Indien de belastingplichtige door de vervreemding tegen uitreiking van aandelen een 
middellijk belang in de schuldenaar verkrijgt, is de waarde van de deelneming via welke 
het middellijke belang wordt gehouden, bepalend voor de afwikkeling van de opwaarde-
ringsreserve. Dit is bepaald in de derde volzin van art. 13ba, lid 13 Wet Vpb 1969.
De laatste volzin van het dertiende lid voorkomt een mogelijke dubbele correctie. Als het 
weer beter gaat met de schuldenaar zal dit tot een belaste vrijval van de opwaarderingsre-
serve leiden. Indien de vennootschap die de vordering heeft overgenomen, deze vordering 
niet prijsgeeft of omzet, zal ook op dat niveau sprake zijn van (latente) belastbare winst 
zodra de vordering in waarde stijgt. Daarom bepaalt de laatste volzin: ‘Voorts vervalt de 
opwaarderingsreserve zonder dat dit tot een toevoeging aan de winst leidt tot het bedrag 
van de waarde-aangroei van de vervreemde schuldvordering, voor zover de belastingplich-

223 Zie ook J.A.R. van Eijsden, ‘Het nieuwe wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen’, 
FED 2004/494.

224 Op deze problematiek wordt ook in hoofdstuk 8, paragraaf 8.2.5.2 ingegaan.
225 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.2.5.2.
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tige aannemelijk maakt dat deze waarde-aangroei bij de verkrijger van de schuldvorde-
ring leidt tot belastbare winst in Nederland dan wel wordt betrokken in een belasting naar 
de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar 
Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij art. 12b en 12c buiten toepas-
sing blijven.’ De waardeaangroei van de verkregen schuldvordering zal bij de moeder-
maatschappij van de schuldenaar eerst tot winst leiden in geval van vervreemding van de 
vordering dan wel bij aflossing van de vordering. Op grond van goed koopmansgebruik is 
de moedermaatschappij niet gehouden tot een opwaardering van de vordering.226 Strikt 
genomen leidt de waardeaangroei op zichzelf niet tot belastbare winst in Nederland. Eerst 
de aflossing of vervreemding van de vordering leidt tot belastbare winst. Mede gezien de 
ratio van de bepaling zal de opwaarderingsreserve mijns inziens onbelast vrij moeten val-
len indien aannemelijk gemaakt kan worden dat op de waardeaangroei van de vordering 
een latente belastingclaim berust.
Overigens is deze verzachtende bepaling alleen van toepassing indien de waardestijging 
tot belastbare winst leidt. Indien de vordering wordt verkregen door een natuurlijk persoon 
die is onderworpen aan het regime van resultaat uit overige werkzaamheden of een bui-
tenlands regime als gevolg waarvan de waardestijging wordt belast, kan mijns inziens 
geen beroep gedaan worden op deze regeling.227 Dit is uiteraard onredelijk, zodat een 
tegemoetkoming hier op zijn plaats is.
Voor buitenlandse situaties wordt vereist dat de waardeaangroei bij de verkrijger van de 
schuldvordering ‘wordt betrokken in een belasting naar de winst die resulteert in een hef-
fing naar een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde 
belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 12c buiten toepassing blijven’. Deze com-
penserendeheffingstoets is naar mijn mening in strijd met het EG-recht. Bij de bespreking 
van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3, ga ik 
daar uitgebreid op in.

6.6.14 Laagbelaste beleggingsdeelnemingen (lid 14)

Met ingang van 1 januari 2007 is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op laag-
belaste beleggingsdeelnemingen. Ten aanzien van laagbelaste beleggingsdeelnemingen is 
het systeem van de deelnemingsverrekening ingevoerd om dubbele belasting te voorko-
men.
Deze wijziging in de deelnemingsvrijstelling heeft geleid tot de invoering van het veer-
tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969. De tekst van lid 14 luidt:

‘Dit artikel is niet van toepassing indien de in het eerste lid bedoelde deelne-
ming een laagbelaste beleggingsdeelneming is.’

Ten aanzien van de laagbelaste beleggingsdeelneming kan de deelnemingsverrekening 
van toepassing zijn, in welk geval effectief een lager tarief wordt toegepast op de voorde-
len. Dit is echter voor het buiten toepassing blijven van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van 
belang. De nieuwe regeling is als volgt toegelicht:

‘In het nieuwe veertiende lid wordt bepaald dat dit artikel niet van toepassing 
is in geval van een omzetting of kwijtschelding van een afgewaardeerde vorde-
ring op een op laagbelaste beleggingsdeelneming. Ter zake van een dergelijke 
omzetting wordt de eerdere ten laste van de winst gekomen afwaardering der-
halve niet teruggenomen. Dat is ook niet nodig omdat de voordelen uit hoofde 
van een laagbelaste beleggingsdeelneming in tegenstelling tot voordelen uit 
hoofde van een vrijstellingsdeelneming gewoon in aanmerking worden geno-

226 In de memorie van toelichting wordt naar mijn mening ten onrechte verondersteld dat de moe-
dermaatschappij de vordering zal moeten opwaarderen. Zie TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 17.

227 Zo ook J.A.R. van Eijsden, ‘Het nieuwe wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen’, 
FED 2004/494.
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men. Wel kan – afhankelijk van de mate van onderworpenheid – ter zake van 
die voordelen de deelnemingsverrekening worden toegepast.’228

Boer en Ruijschop geven aan dat naar hun mening onvoldoende rekening wordt gehou-
den met de mogelijkheid van sfeerovergang binnen het deelnemingsbegrip als zodanig, 
namelijk van een verrekeningsdeelneming naar een vrijstellingsdeelneming en 
andersom.229 Dit kan leiden tot dubbele heffing of tot een heffingslek. Er is sprake van 
dubbele heffing indien ten tijde van de omzetting sprake is van een vrijgestelde deelne-
ming, terwijl de status daarna wijzigt in een laagbelaste beleggingsdeelneming. Ten tijde 
van de omzetting is een opwaarderingsreserve gevormd die al naar gelang de deelneming 
in waarde stijgt, aan de winst moet worden toegevoegd. Indien de deelneming vervolgens 
als laagbelaste beleggingsdeelneming kwalificeert, zal de waardestijging (bij realisatie) 
belast zijn, terwijl ook de opwaarderingsreserve belast zal vrijvallen. In de omgekeerde 
situatie, waarbij ten tijde van de omzetting sprake is van een laagbelaste beleggingsdeel-
neming, is art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van toepassing. Wanneer vervolgens de deelne-
ming van een laagbelaste beleggingsdeelneming een vrijgestelde deelneming wordt, zal 
de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn op de waardestijging zonder dat sprake is 
van een opwaarderingsreserve die vrijvalt. De staatssecretaris zegt dat het onderscheid 
tussen een vrijstellingsdeelneming en een verrekeningsdeelneming niet is doorgevoerd in 
alle bepalingen waar dit onderscheid in theorie relevant zou kunnen zijn, omdat dit de 
wet zou compliceren terwijl het praktische belang van die nuancering gering zou zijn.230

Ik wijs erop dat de door Boer en Ruijschop geschetste problematiek niet nieuw is en zich 
ook vóór 2007 voordeed. Ook toen was het mogelijk dat de deelnemingsvrijstelling ten 
tijde van de omzetting niet van toepassing was, bijvoorbeeld omdat de dochtermaatschap-
pij een passieve financieringsmaatschappij was, terwijl vervolgens als gevolg van een wij-
ziging van de activiteiten het aandelenbelang wel als deelneming kwalificeerde.231

Met Boer en Ruijschop ben ik van mening dat het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969 geschrapt dient te worden en dat een correctiemechanisme moet worden geïntrodu-
ceerd voor waardestijgingen die zich voordoen in een periode dat sprake is van een laag-
belaste beleggingsdeelneming. De argumenten van de staatssecretaris om geen aanpas-
sing door te voeren, bevredigen niet. Dubbele heffing dient mijns inziens voorkomen te 
worden. Een dergelijk correctiemechanisme lijkt mij relatief eenvoudig in de wettekst in 
te passen.

Art. 13ba, lid 14 Wet Vpb 1969 verwijst alleen naar een deelneming in de zin van 
art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969. Indien als gevolg van de omzetting een deelneming ontstaat 
is het artikel ook van toepassing op grond van art. 13ba, lid 11 Wet Vpb 1969. Daarmee is 
er naar mijn mening geen twijfel mogelijk dat ook in de situaties dat een deelneming ont-
staat bij de omzetting, het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is.232

6.6.15 Bijzondere situaties

6.6.15.1 Inleiding
In deze paragraaf zal ingegaan worden op enkele bijzondere situaties ten aanzien van de 
opwaarderingsreserve. Allereerst zal worden ingegaan op de fiscale gevolgen indien het 
lichaam met de opwaarderingsreserve wordt vervreemd buiten concern. Vervolgens zal 

228 TK 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 66.
229 J.P. Boer en M.H.C. Ruijschop, ‘Het afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip’, WFR 2007/273.
230 TK 2005-2006, 30 572, H, p. 7.
231 Zie ook K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de ven-

nootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.
232 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.4.10.C.c2.III zijn mijns inziens nog aan de voorzichtige kant door te zeggen dat er weinig twijfel 
kan bestaan dat in die situaties de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet behoeft te worden toe-
gepast.
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worden nagegaan wat de gevolgen zijn indien het lichaam met opwaarderingsreserve 
wordt verplaatst naar het buitenland. Dan zal bezien worden wat het effect is van een 
liquidatie van het lichaam met opwaarderingsreserve. Ook zal worden nagegaan of de 
opwaarderingsreserve te allen tijde bij de moeder van de fiscale eenheid achterblijft dan 
wel wordt meegegeven aan de dochtermaatschappij in geval van een ontvoeging. Tot slot 
wordt ingegaan op de samenloop met de regeling voor fusies en splitsingen.

6.6.15.2 Vervreemding van het lichaam met de opwaarderingsreserve
Indien de belastingplichtige de deelneming houdt in de voormalige schuldenaar, heeft 
een aandeelhouderswijziging in de belastingplichtige geen gevolgen voor de door haar 
gevormde opwaarderingsreserve. Een dergelijke wijziging kan wel gevolgen hebben, 
indien een verbonden lichaam de deelneming houdt en als gevolg van de aandeelhouders-
wijziging niet langer sprake is van verbondenheid. Art. 13ba Wet Vpb 1969 is dan name-
lijk niet langer van toepassing. Voorafgaand aan het moment dat de verbondenheid ein-
digt, zal op grond van art. 13ba, lid 8 juncto lid 5 Wet Vpb 1969 de deelneming nog een-
maal op de waarde in het economische verkeer moeten worden gewaardeerd. Het 
resterende deel van de opwaarderingsreserve valt onbelast vrij, terwijl bij het voorheen 
met de belastingplichtige verbonden lichaam de deelnemingsvrijstelling van toepassing 
blijft op de aandelen in de voormalig schuldenaar.
Indien de belangenwijziging in de belastingplichtige of het tot dat moment verbonden 
lichaam tot stand is gebracht met het oog op een onbelaste vrijval van de opwaarderings-
reserve, kan de antimisbruikregeling van het negende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van 
toepassing zijn. Gedacht zou kunnen worden aan de volgende situatie. A houdt alle aan-
delen in B die op haar beurt alle aandelen in C houdt. B heeft een opwaarderingsreserve 
gevormd ter zake van een omzetting van een afgewaardeerde vordering op C. B verkoopt 
haar aandelen aan A, hetgeen als gevolg van de toerekeningsregel van het vijfde lid geen 
impact heeft op de vrijval van de opwaarderingsreserve. Indien A vervolgens de aandelen 
in B verkoopt aan een niet-verbonden lichaam, zou de opwaarderingreserve bij B in begin-
sel op grond van het achtste lid onbelast vrijvallen. In evidente situaties waarbij opzette-
lijk de belaste vrijval van de opwaarderingsreserve wordt gefrustreerd, zal de antimis-
bruikbepaling van het negende lid van toepassing zijn. In situaties waarbij de antimis-
bruikbepaling geen toepassing kan vinden, vindt claimverlies plaats. Van de Streek heeft 
een suggestie gedaan voor dergelijke situaties waarin het opwaarderingsreservelichaam 
door middel van een belangenwijziging uit het concern `verdwijnt', terwijl een voorheen 
met hem verbonden lichaam de deelneming houdt waarop de opwaarderingsreserve 
betrekking heeft.233 Hij geeft aan dat overwogen zou kunnen worden in deze situaties 
over te gaan tot een belaste vrijval naar analogie van art. 12a Wet Vpb 1969, dat wil zeggen 
afhankelijk van de werkzaamheden van het lichaam. Een dergelijke regeling lijkt mij 
moeilijk uitvoerbaar en ook onnodig. Indien de vennootschap met de opwaarderingsre-
serve, al dan niet met meerdere groepsmaatschappijen, en de ex-schuldenaar zich niet 
langer in één concern bevinden, is de vraag welke vennootschappen het concern vormen. 
Vormen de achterblijvende vennootschappen het concern en is derhalve het lichaam met 
de opwaarderingsreserve vervreemdt, of vormt de vennootschap met de opwaarderings-
reserve het concern en behoort de ex-schuldenaar niet langer tot het concern? In het eer-
ste geval zou dan een maatregel gewenst zijn, in het tweede geval niet. Mijns inziens is 
daar geen eenduidige maatstaf voor te geven. De regeling van het negende lid waakt voor 
misbruik. In andere situaties waarbij de ex-schuldenaar en de vennootschap met de 
opwaarderingsreserve niet langer tot één concern behoren is een onbelaste vrijval mijns 
inziens op zijn plaats.

233 J.L. van de Streek, ‘Ruim baan voor de handel in lichamen met een opwaarderingsreserve?’, 
MBB 2005/119.
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6.6.15.3 Zetelverplaatsing van het lichaam met de opwaarderingsreserve
Indien een lichaam met een opwaarderingsreserve zijn feitelijke leiding verplaatst naar 
het buitenland met achterlating van een vaste inrichting in Nederland is een belaste vrij-
val van de opwaarderingsreserve niet aan de orde indien de opwaarderingsreserve aan het 
vermogen van de Nederlandse vaste inrichting kan worden toegerekend.234 Ik merk hier-
bij op dat de vestigingsplaatsfictie van art. 2, lid 4 Wet Vpb 1969 niet van toepassing is.235

In de situatie van een zetelverplaatsing zonder een vaste inrichting in Nederland achter 
te laten, zal dit naar de mening van de staatssecretaris op grond van art. 15c Wet Vpb 1969 
leiden tot een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve.236 Hierover is in de memorie 
van antwoord in de Eerste Kamer het volgende opgemerkt: ‘De in artikel 15c opgenomen 
fictie beoogt slechts te bereiken dat de meerwaarden die zijn begrepen in de vermogens-
bestanddelen van de emigrerende belastingplichtige voorafgaand aan de emigratie in de 
heffing worden betrokken. In dat verband is tijdens de parlementaire behandeling van 
artikel 15c aangegeven dat de eindafrekening van artikel 15c ruime werking heeft. De 
bepaling richt zich op bestanddelen van het vermogen die buiten het bereik van de Neder-
landse belastingheffing vallen. Dit omvat niet alleen stille reserves begrepen in vermo-
gensbestanddelen maar ook fiscale reserves’.237 In de geschetste casus wordt de opwaar-
deringsreserve voorafgaand aan de zetelverplaatsing derhalve aan de winst toegevoegd op 
grond van art. 15c. Overigens zou een toevoeging aan de winst anders plaatsvinden op 
grond van art. 15d. Naar de mening van de staatssecretaris maakt het daarbij niet uit of 
de deelneming wordt gehouden door de belastingplichtige zelf of door een met hem ver-
bonden lichaam.238

De redactie van Vakstudie Nieuws uit haar twijfels over het antwoord van de staatssecre-
taris, omdat het bij art. 15c Wet Vpb 1969 moet gaan om ‘bestanddelen van het vermogen’ 
en bij art. 15d Wet Vpb 1969 om ‘voordelen’.239 Zij betwijfelt dan ook of de extracompta-
bele opwaarderingsreserve een bestanddeel van het vermogen is, waarop art. 15c Wet Vpb 
1969 ziet, dan wel kan worden gezien als een voordeel in de zin van art. 15d Wet Vpb 
1969. Albert is van mening dat een opwaarderingsreserve niet als een vermogensbestand-
deel is aan te merken.240

Van de Streek betoogt dat indien de belastingplichtige zelf de deelneming houdt, art. 15c 
Wet Vpb 1969 onder omstandigheden een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve 
bewerkstelligt.241 Op grond van art. 15c Wet Vpb 1969 wordt de belastingplichtige geacht 
de bestanddelen van zijn vermogen waarvan de voordelen als gevolg van de zetelverplaat-
sing niet meer begrepen worden in de belastbare winst, te hebben vervreemd tegen de 
waarde in het economische verkeer. Omdat deze vervreemdingsfictie ook geldt ten aan-
zien van de deelneming, concludeert Van de Streek dat de zetelverplaatsing volgens de let-
terlijke tekst van de wet kwalificeert als een omstandigheid op grond waarvan noch de 
belastingplichtige noch een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft in de 
schuldenaar. Het gevolg is dan dat de opwaarderingsreserve onbelast vrijvalt op de voet 
van art. 13ba, lid 8 Wet Vpb 1969. Wel dient vlak voor de zetelverplaatsing de deelneming 
voor de laatste keer ten behoeve van de afwikkeling van de opwaarderingsreserve te wor-
den gewaardeerd. Ik deel dit standpunt niet. In art. 15c Wet Vpb 1969 wordt een ver-
vreemding gefingeerd. De fictie behelst enerzijds een herwaardering tot de waarde in het 

234 Zie ook EK 2004-2005, 29 686, C, p. 10.
235 Voor een bespreking van de vestigingsplaatsfictie alsmede het schrappen van de vestigingsplaats-

fictie ten aanzien van een groot aantal artikelen in de Wet Vpb 1969 verwijs ik naar E.J.W. 
Heithuis, ‘Vestigingsplaatsfictie in de belastingwetgeving: onmiddellijk afschaffen!’, MBB 2003/
377.

236 Zie ook nota naar aanleiding van het verslag, TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 9.
237 TK 2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 32.
238 EK 2004-2005, 29 686, C, blz 7.
239 V-N 2005/48.22
240 P.G.H. Albert, Aspecten van de deelnemingsvrijstelling, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 

2006, p.78.
241 J.L. van de Streek, ‘Ruim baan voor de handel in lichamen met een opwaarderingsreserve?’, 

MBB 2005/119.

FWR_Bobeldijk.book  Page 148  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



De omzetting en hybridisering van een afgewaardeerde vordering 149

economische verkeer en zorgt er anderzijds voor dat sancties die aanknopen bij de ver-
vreemding van vermogensbestanddelen (aan verbonden lichamen) van toepassing wor-
den. Aangezien de fictie niet zover gaat dat de vervreemding plaatsvindt aan niet-verbon-
den lichamen, kan naar mijn mening niet geconcludeerd worden dat door de fictieve ver-
vreemding noch de belastingplichtige noch een met hem verbonden lichaam een 
deelneming heeft in de voormalige schuldenaar.
Indien niet de belastingplichtige zelf maar een met hem verbonden lichaam de deelne-
ming houdt, is Van de Streek van mening dat in geval van zetelverplaatsing van de belas-
tingplichtige de opwaarderingsreserve op grond van art. 15d Wet Vpb 1969 wel tot de 
winst gerekend lijkt te kunnen worden omdat op grond van de vestigingsplaatsfictie van 
art. 2, lid 4 Wet Vpb 1969 de subjectieve belastingplicht doorloopt en daarmee de verbon-
denheid met het lichaam dat de deelneming houdt niet wordt verbroken. Omdat geen 
enkele afwikkelingsregel van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is, zal naar zijn 
mening art. 15d Wet Vpb 1969 dan toepassing vinden in het jaar waarin de belastingplich-
tige ophoudt belastbare winst te genieten.
Naar mijn mening geldt het volgende in geval van een zetelverplaatsing. Op grond van 
art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 dient het bedrag van de afwaardering tot de winst te worden 
gerekend indien zich één van de in het tweede lid genoemde omstandigheden voordoet. 
Vervolgens heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om ten laste van de winst te dote-
ren aan de zogenoemde opwaarderingsreserve. Deze opwaarderingsreserve is echter een 
extracomptabele reserve en derhalve naar mijn mening geen vermogensbestanddeel 
zoals bedoeld in art. 15c Wet Vpb 1969. Tijdens de invoering van art. 15c Wet Vpb 1969 is 
aangegeven, dat de bepaling ook ziet op fiscale reserves.242 De vraag is of een opwaarde-
ringsreserve als fiscale reserve is aan te merken. Daarbij moet mijns inziens bedacht wor-
den dat de extracomptabele opwaarderingsreserve slechts een mechanisme is om een ver-
lies terug te nemen en derhalve geen fiscale reserve is die op de balans staat. Naar mijn 
mening kan derhalve niet worden volgehouden dat art. 15c Wet Vpb 1969 ook ziet op een 
dergelijke extracomptabele fiscale reserve. Ook in het licht van de ratio van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 is mijns inziens afrekening bij zetelverplaatsing niet aan de orde. Immers, er 
wordt beoogd zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de situatie dat de vordering niet zou zijn 
omgezet. Indien de vordering niet zou zijn omgezet, zou art. 15c Wet Vpb 1969 evenmin 
hebben geleid tot belastingheffing over het verschil tussen de nominale waarde van de 
vordering en de waarde in het economische verkeer van de vordering op het moment dat 
de belastingplicht eindigt.243 De discussie in de literatuur tijdens de parlementaire behan-
deling heeft voldoende laten zien dat het geenszins evident is dat art. 15c Wet Vpb 1969 
van toepassing is. De wetgever had er dan ook verstandiger aan gedaan expliciet een rege-
ling te treffen.
Indien de opwaarderingsreserve niet op grond van art. 15c Wet Vpb 1969 aan de winst kan 
worden toegevoegd, zal dit naar de mening van de staatssecretaris in ieder geval op grond 
van art. 15d Wet Vpb 1969 plaatsvinden. Ten aanzien van de toepassing van art. 15d Wet 
Vpb 1969 is mijns inziens het volgende van belang. Art. 15d Wet Vpb 1969 bepaalt dat 
‘voordelen die niet reeds uit andere hoofde in aanmerking zijn genomen’ tot de winst 
worden gerekend in het jaar waarin de belastingplichtige ophoudt in Nederland belast-
bare winst te genieten. De vraag is of de opwaarderingsreserve als een dergelijk ‘voordeel’ 
kwalificeert. Naar de mening van de staatssecretaris is dat het geval.244

Naar mijn mening geldt het volgende. Art. 15d Wet Vpb 1969 regelt de eindafrekening 
indien een belastingplichtige ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten.245 Ener-

242 Hierover is in de parlementaire behandeling het volgende opgemerkt: ‘Artikel 15c bewerkstelligt 
dan een eindafrekening over bestanddelen van het vermogen waarvan de voordelen geen deel 
meer uitmaken van de belastbare winst. Te denken valt aan stille reserves in activa maar ook aan 
vrijval van fiscale reserves.’, TK 2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 32.

243 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.6.
244 EK 2005-2006, 29 668, G, p. 2. De redactie Vakstudie Nieuws merkt in haar aantekening nog op 

dat ze vanuit wetssystematisch oogpunt wel begrip hebben voor het standpunt van de staatsse-
cretaris.
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zijds kan op grond van de tekst van de bepaling betwijfeld worden of de extracomptabele 
reserve een voordeel in de zin van art. 15d Wet Vpb 1969 is dat nog niet uit andere hoofde 
in aanmerking is genomen. De formulering van art. 15d Wet Vpb 1969 is niet toegesneden 
op de situatie van extracomptabele reserves. Anderzijds zou op grond van de volgende 
redenering betoogd kunnen worden dat daar wel degelijk sprake van is. Ten tijde van de 
besmette rechtshandeling diende op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 
winstneming plaats te vinden, maar heeft vervolgens dotatie aan de opwaarderingsre-
serve plaatsgevonden. Het op grond van art. 13ba, lid Wet Vpb 1969 aan de winst toege-
voegde bedrag zou gezien kunnen worden als een (fictief) voordeel dat als gevolg van de 
keuze voor dotatie aan de opwaarderingsreserve nog niet in aanmerking is genomen. 
Daaraan zou kunnen worden toegevoegd dat het gezien de ratio van art. 15d Wet Vpb 
1969 geen verschil zou moeten maken of een reserve wel of niet op de balans is opgeno-
men. Het gaat mijns inziens echter te ver om een dergelijk fictief voordeel onder de reik-
wijdte van art. 15d Wet Vpb 1969 te brengen. Bovendien dient bedacht te worden dat, 
zoals hiervoor aangegeven, de ratio van art. 13ba Wet Vpb 1969 is zo nauwkeurig moge-
lijk aan te sluiten bij de situatie dat de vordering nog zou bestaan. Indien de vordering niet 
zou zijn omgezet, zou bij een zetelverplaatsing het afwaarderingsverlies op de vordering 
niet behoeven te worden teruggenomen. Alles bij elkaar ben ik dan ook van mening dat 
bij een zetelverplaatsing noch art. 15c noch art. 15d Wet Vpb 1969 van toepassing is voor 
zover een meerwaarde ontbreekt. Aangezien een eindafrekening bij zetelverplaatsing 
mijns inziens wel op zijn plaats is, zal een aanvullende wettelijke maatregel genomen 
moeten worden.

6.6.15.4 Liquidatie van het lichaam met de opwaarderingsreserve
In de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer is de staatssecretaris ingegaan op de 
situatie dat een lichaam met een opwaarderingsreserve wordt geliquideerd.246 Daarbij is 
ingegaan op een liquidatie binnen concern, de vervreemding van een art. 13ba-deelne-
ming aan niet-verbonden lichamen en niet-verbonden natuurlijke personen in het kader 
van een liquidatie alsmede de vervreemding van een art. 13ba-deelneming aan een ver-
bonden natuurlijk persoon in het kader van een liquidatie.
‘Met betrekking tot een liquidatie binnen concern is ingegaan op de volgende casus. M BV 
houdt alle aandelen in X BV, die alle aandelen houdt in S BV, waarbij X BV een opwaarde-
ringsreserve heeft gevormd in verband met de omzetting van een vordering op S BV. X BV 
wordt vervolgens geliquideerd. De opwaarderingsreserve valt in deze situatie naar de 
mening van de staatssecretaris belast vrij, omdat de aandeelhouder van X BV een met X 
BV verbonden lichaam is. Hij merkt daarover op: ‘De overdracht van de deelneming in S 
BV aan M BV in het kader van de vereffening is dus niet een omstandigheid als omschre-
ven in het voorgestelde artikel 13ba, achtste lid, omdat na die overdracht M BV een deel-
neming houdt in S BV en M BV een met X BV verbonden lichaam is. X BV houdt pas op te 
bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt en dat tijdstip kan alleen maar lig-
gen na de overdracht in het kader van de vereffening. Bij het einde van het bestaan van X 
BV zal een nog resterende opwaarderingsreserve derhalve aan de winst worden toege-
voegd op de voet van artikel 15d.’247 Uit deze passage kan ook worden geconcludeerd dat 
indien de art. 13ba-deelneming niet door de belastingplichtige zelf maar door een verbon-
den lichaam wordt gehouden, bij liquidatie van de belastingplichtige de opwaarderings-
reserve naar de mening van de staatssecretaris eveneens belast vrijvalt op grond van 
art. 15d Wet Vpb 1969.

245 TK 2001-2002, 28 034, nr. 3, p. 32.
246 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 7 en 8.
247 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 6-7. Ten aanzien van M BV wordt opgemerkt dat het voor de deelne-

ming in S BV opgeofferde bedrag op grond van de voorgestelde nieuwe derde volzin van art. 13d, 
lid 2 Wet Vpb 1969, wordt verhoogd met het bedrag van de vrijgevallen opwaarderingsreserve. 
J.L. van de Streek, ‘Ruim baan voor de handel in lichamen met een opwaarderingsreserve?’, 
MBB 2005/119, had betoogd dat bij liquidatie binnen concern sprake was van een onbelaste vrij-
val.
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De redactie van Vakstudie Nieuws betwijfelt de juistheid van het antwoord van de staats-
secretaris. Art. 15d Wet Vpb 1969 spreekt over ‘voordelen die niet reeds uit andere hoofde 
in aanmerking zijn genomen’. De redactie betwijfelt of in casu wel sprake is van ‘voorde-
len’, omdat de opwaarderingsreserve een extracomptabele reserve is die niet op de fiscale 
balans staat. De staatssecretaris merkt in reactie daarop in zijn brief van 13 december 
2005 aan de Eerste Kamer op dat wel degelijk sprake is van een voordeel in de zin van 
art. 15d Wet Vpb 1969.248

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, is het naar mijn mening niet evident dat art. 15d 
Wet Vpb 1969 toepassing vindt. In de onderhavige situatie pleit de ratio van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 wel voor toepassing van art. 15d Wet Vpb 1969. Indien namelijk de vordering 
niet zou zijn omgezet, zou bij een liquidatie binnen concern op grond van art. 13b Wet 
Vpb 1969 het afwaarderingsverlies teruggenomen moeten worden, althans indien X bv 
een onderneming drijft. Gegeven het feit dat de toepassing van art. 15d Wet Vpb 1969 
onduidelijk is en de wetgever het niet nodig acht een specifieke regeling te treffen, dient 
deze onduidelijkheid mijns inziens voor rekening van de wetgever te blijven zodat de 
opwaarderingsreserve ook in deze situatie onbelast vrij kan vallen.
Indien in het kader van de liquidatie de belastingplichtige de door haar gehouden 
art. 13ba-deelneming vervreemdt aan haar aandeelhouders en deze aandeelhouders niet 
als verbonden lichamen zijn aan te merken, geldt het volgende. De overdracht van de 
deelneming leidt er dan toe dat noch de belastingplichtige noch een met hem verbonden 
lichaam meer een deelneming in de schuldenaar heeft. Op grond van het achtste lid valt, 
na herwaardering van de deelneming naar de waarde in het economische verkeer, de res-
terende opwaarderingsreserve dan onbelast vrij. Dit is ook de mening van de staatssecre-
taris.249

Indien in het kader van een liquidatie de vervreemding van een art. 13ba-deelneming 
plaatsvindt aan een verbonden natuurlijk persoon leidt dit tot toepassing van het tiende 
lid, onderdeel b van art. 13ba Wet Vpb 1969.250 De opwaarderingsreserve zal dan belast 
dienen vrij te vallen.

6.6.15.5 De opwaarderingsreserve en ontvoeging uit de fiscale eenheid
Over de toedeling van een bij een fiscale eenheid aanwezige opwaarderingsreserve als die 
fiscale eenheid wordt verbroken, is tijdens de behandeling in de Eerste Kamer in de 
memorie van antwoord het volgende opgemerkt: ‘In dat verband merk ik op dat art. 15aj, 
vijfde lid, regels bevat betreffende de vraag in hoeverre fiscale omstandigheden, bij afwe-
zigheid van bijzondere toerekeningsregels, overgaan op de ontvoegde dochtermaatschap-
pij of achterblijven bij de moedermaatschappij/fiscale eenheid. Genoemde regeling 
bepaalt dat een ontvoegde dochtermaatschappij in de plaats treedt van de fiscale eenheid 
met betrekking tot al hetgeen zij na ontvoeging voortzet. Toegepast op de opwaarderings-
reserve betekent dit dat een door de fiscale eenheid gevormde opwaarderingsreserve bij 
verbreking van de fiscale eenheid wordt toegerekend aan een ontvoegde dochtermaat-
schappij, voor zover die dochtermaatschappij ten tijde van de verbreking al dan niet via 
toerekening, de deelneming in de schuldenaar houdt. De schuldvordering zelf bestaat 
immers niet meer zodat daarbij
niet langer kan worden aangesloten. Het bovenstaande is anders als sprake is van hybri-
disering en de schuldvordering ten tijde van de ontvoeging dus nog wel bestaat. In dat 
geval zal de opwaarderingsreserve bij ontvoeging worden toegerekend aan de maatschap-
pij die de vordering houdt. Als een maatschappij op het voegingstijdstip reeds een
opwaarderingsreserve aanhoudt, gaat deze bij ontvoeging van die maatschappij uiteraard 
weer met die maatschappij mee.’251 Blijkbaar gaat de staatssecretaris ervan uit dat de 
opwaarderingsreserve objectgebonden is. Immers, alleen ter zake van objectgebonden 

248 EK 2004-2005, 29 686, G, p. 2.
249 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 6.
250 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 6.
251 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 5.
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omstandigheden treedt de ontvoegde maatschappij in de plaats van de fiscale eenheid.252 
De koppeling van de vrijval van de opwaarderingsreserve aan de waardestijging van de 
deelneming, maakt de reserve mijns inziens echter nog niet objectgebonden. De opwaar-
deringsreserve is niets anders dan een instrument om een door de belastingplichtige gele-
den verlies onder omstandigheden terug te nemen. Indien de opwaarderingsreserve 
objectgebonden zou zijn, betekent dat dat de opwaarderingsreserve onder omstandighe-
den mee kan gaan bij een verkoop van deelnemingen aan niet-verbonden lichamen, ter-
wijl dat niet het geval is als er geen fiscale eenheid is. Dat is mijns inziens een ongerijmde 
uitkomst. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Voorbeeld

M bv houdt alle aandelen in A bv en B bv. A bv heeft een opwaarderingsreserve 
gevormd in verband met de omzetting van een vordering op de door haar 
gehouden deelneming C bv. Vervolgens vervreemdt A bv de aandelen in C bv 
aan B bv. Enige tijd later vervreemdt M bv de aandelen in B bv (en daarmee indi-
rect de aandelen in C bv) aan een niet-verbonden lichaam.
Indien geen sprake is van een fiscale eenheid zal de vervreemding van de aan-
delen in C bv aan B bv niet relevant zijn voor art. 13ba Wet Vpb 1969 als gevolg 
van de toerekeningsregel van het vijfde lid. Bij de verkoop van de aandelen B bv 
aan een niet-verbonden lichaam zal de deelneming C bv voor het laatst gewaar-
deerd moeten worden op grond van lid 8 juncto lid 5 en valt het restant van de 
opwaarderingsreserve onbelast vrij.
Indien sprake is van een fiscale eenheid tussen M, A en B, zal een opwaarde-
ringsreserve gevormd zijn door M bv. De verkoop van de deelneming door A bv 
aan B bv zal op grond van de fiscale-eenheidsregels non-existent zijn. Bij ver-
koop van de aandelen B bv wordt op grond van art. 14, lid 1 van het Besluit fis-
cale eenheid 2003 op het moment daaraan voorafgaand B bv geacht te zijn ont-
voegd. Op dat moment zal, indien de opwaarderingsreserve objectgebonden is, 
ook de opwaarderingsreserve op grond van art. 15aj, lid 5 Wet Vpb 1969 worden 
meegegeven aan B bv. Indien vervolgens de aandelen in B bv worden ver-
vreemd, blijft de opwaarderingsreserve bij B bv.

Overigens is het standpunt van de staatssecretaris dat de opwaarderingsreserve meegaat 
bij ontvoeging niet consistent met het standpunt dat hij bij de samenloop van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 en de bedrijfsfusie, juridische fusie en juridische afsplitsing heeft ingeno-
men. Ook daar is sprake van indeplaatstreding. In dat verband heeft de staatssecretaris 
echter aangegeven dat de opwaarderingsreserve achterblijft253, hetgeen pleit voor een 

252 Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2005, p. 70 en 398-401.

253 Zie ook hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.5.2.

M

A B

C

Opwaarderingsreserve
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subjectgebonden benadering. Naar mijn mening is de opwaarderingsreserve slechts een 
instrument om een afwaarderingsvelies terug te nemen, zodat de opwaarderingsreserve 
subjectgebonden is en derhalve achterblijft bij de fiscale eenheid.254 Deze subjectgebon-
den benadering houdt in dat een opwaarderingsreserve die op het voegingstijdstip aanwe-
zig is bij een maatschappij bij ontvoeging, evenals dat geldt voor voorvoegingsverliezen, 
weer met die maatschappij meegaat. Indien de wetgever de opwaarderingsreserve bij ont-
voeging wil toedelen aan de ontvoegde maatschappij, zou dat mijns inziens expliciet gere-
geld dienen te worden evenals dat voor de fiscale reserves in art. 15aj, lid 4 Wet Vpb 1969 
is gebeurd.255

Er is voorzien in regelingen voor de samenloop tussen art. 13ba Wet Vpb 1969 en de bepa-
lingen in het fiscale-eenheidsregime die zien op de behandeling van onvolwaardige vor-
deringen. Voor de situaties van een voeging respectievelijk een ontvoeging zijn deze opge-
nomen in art. 15ab, lid 7 en 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969. Deze regelingen worden nader 
besproken in hoofdstuk 9, paragraaf 9.2.5 en paragraaf 9.4.2.

6.6.15.6 Samenloop met de regelingen voor de fusie en splitsing
Ook in geval van een juridische fusie, juridische (af)splitsing, bedrijfsfusie of aandelenfu-
sie kan toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 aan de orde zijn. Dat geldt zowel voor de 
vennootschap met de afgewaardeerde vordering die bij een fusie of (af)splitsing is betrok-
ken als voor de schuldeiser met een afgewaardeerde vordering op een vennootschap die 
betrokken is bij een fusie of juridische (af)splitsing. Op deze plaats volsta ik me een ver-
wijzing naar hoofdstuk 10 waar uitgebreid op deze problematiek wordt ingegaan.

6.6.16 Het opgeofferde bedrag

In art. 13d Wet Vpb 1969 is de liquidatieverliesregeling opgenomen. Indien een deelne-
ming wordt geliquideerd, kan onder voorwaarden een liquidatieverlies in aanmerking 
worden genomen. Het liquidatieverlies is gelijk aan het opgeofferde bedrag minus de 
liquidatie-uitkeringen.256

Op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 worden onder het voor de deelne-
ming opgeofferde bedrag mede begrepen de bedragen die met betrekking tot vorderingen 
op die deelneming ingevolge art. 13ba, lid 5, 9 of 10 Wet Vpb 1969, tot de winst zijn gere-
kend.
De leden vijf, negen en tien van art. 13ba Wet Vpb 1969 hebben alledrie betrekking op de 
belaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Indien de sanctie van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 
1969 van toepassing is en niet wordt gedoteerd aan de opwaarderingsreserve, voorziet 
art. 13d, lid 1 Wet Vpb 1969 niet in een verhoging van het opgeofferd bedrag. Hier is dui-
delijk sprake van een omissie van de wetgever. In eerste instantie was in het wetsvoorstel 
verplichte dotatie aan de opwaarderingsreserve voorgeschreven. In die opzet was een ver-
wijzing naar art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 niet nodig. Later is tijdens het wetgevingspro-
ces de keuzemogelijkheid geïntroduceerd om al dan niet aan de opwaarderingsreserve te 
doteren. De wetgever heeft toen verzuimd art. 13d Wet Vpb 1969 aan te passen.257 Dit 
dient dan ook alsnog te gebeuren.

254 Anders P.G.H. Albert, Aspecten van de deelnemingsvrijstelling, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2006, p. 102.

255 Zie ook J.L. van de Streek, ‘Samenloop van de fiscale eenheid en de voorgestelde opwaarderings-
reserve in de vennootschapsbelasting’, WFR 2005/282.

256 Voor een uitgebreidere beschrijving van de liquidatieverliesregeling verwijs ik naar J.A.G. van der 
Geld, De Deelnemingsvrijstelling, FM 20, Kluwer, Deventer 2008, p. 109-162 en W.C.M. Martens, De 
deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, Deventer 2008, p. 81-
107.

257 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 
2007, p. 133.
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6.7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1 Uit de arresten HR 25 juni 1969, BNB 1969/202, HR 26 april 1978, BNB 1978/140 en HR 
10 maart 1993, BNB 1993/237 kan worden geconcludeerd dat de omzetting van een met 
een onvolwaardige vordering corresponderende schuld in formeel of informeel kapi-
taal noch bij de schuldeiser noch bij de schuldenaar tot winst leidt.

2 Met ingang van 1990 is door invoering van het toenmalige art. 13b Wet Vpb 1969 een 
wettelijke regeling getroffen om te voorkomen dat na de afwaardering van een vorde-
ring door middel van onder andere een omzetting in aandelenkapitaal kon worden 
voorkomen dat het verlies moet worden teruggenomen indien het weer beter gaat met 
de schuldenaar.

3 In het oorspronkelijke wetsvoorstel tot herziening van de deelnemingsvrijstelling eind 
jaren tachtig was voorgesteld om de deelnemingsvrijstelling uit te sluiten op positieve 
deelnemingsvoordelen tot het bedrag van het genoten afwaarderingsverlies. Op grond 
van een onjuiste interpretatie van het arrest HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 is tij-
dens de parlementaire behandeling alsnog gekozen voor geforceerde onmiddellijke 
winstneming bij omzetting. Er is om verschillende redenen bewust gekozen voor een 
correctie aan de zijde van de schuldeiser.

4 Met ingang van 2001 werd de regeling voor afgewaardeerde vorderingen uitgesmeerd 
over drie artikelen, te weten art. 12, 13b en 13ba Wet Vpb 1969. Art. 12 (oud) Wet Vpb 
1969 had als uitgangspunt dat de schuldenaar bij omzetting van een schuld waarvan 
de boekwaarde hoger was dan de waarde in het economische verkeer van de daarmee 
corresponderende vordering, winst in aanmerking moest nemen voor het verschil. 
Art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 zag met ingang van 2001 enkel nog op de vervreemding 
en overbrenging naar een buitenlands ondernemingsvermogen van een afgewaar-
deerde vordering, alsmede op de gehele of gedeeltelijke vervreemding van de onderne-
ming door de debiteur. Om een sluitend systeem te krijgen, werd art. 13ba Wet Vpb 
1969 geïntroduceerd. Art. 13ba Wet Vpb 1969 zag op situaties dat de schuldenaar in het 
buitenland was gevestigd of de schuld tot een buitenlands ondernemingsvermogen 
werd gerekend en de schuld werd omgezet in aandelenkapitaal, werd prijsgegeven of 
ging functioneren als eigen vermogen van de schuldenaar.

5 Aan de keuze om met ingang van 2001 de sanctie bij de schuldenaar toe te passen lagen 
twee overwegingen ten grondslag. In de eerste plaats de overweging de omzetting van 
een afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal en de kwijtschelding van een 
schuld, die bedrijfseconomisch tot hetzelfde resultaat kunnen leiden, ook fiscaal op 
gelijke wijze te behandelen. Een tweede overweging was dat de wetgever een meer 
sluitend systeem wenste op te zetten.

6 Met ingang van 9 december 2005 is de regeling voor afgewaardeerde vorderingen weer 
vergelijkbaar met de regeling die tot 1 januari 2001 gold. De regeling strekt ertoe het 
voordeel dat ontstaat door de sfeerovergang voortaan weer te corrigeren bij de schuld-
eiser. Er hoeft echter pas winst genomen te worden indien en voor zover de deelne-
ming in waarde stijgt. Technisch is de gefaseerde terugname vormgegeven door middel 
van een opwaarderingsreserve.

7 Het geheel overziende ben ik van mening dat de wetgever in 2001 op onjuiste gronden 
een fundamentele inbreuk heeft gemaakt op het fiscale uitgangspunt dat alleen voor-
delen uit de onderneming als winst worden aangemerkt. Terecht is de wetgever in 
2005 teruggegaan naar het oude systeem, zij het met enige aanpassingen.

8 Civielrechtelijk kunnen twee wijzen van omzetting worden onderscheiden. De omzet-
ting kan plaatsvinden door een verrekening van de schuld van de vennootschap aan 
een aandeelhouder met een vordering tot storting van de vennootschap op die aandeel-
houder. De omzetting kan ook plaatsvinden doordat de schuldeiser de vordering 
inbrengt als storting op de aandelen.

9 Op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is winstneming ter grootte van 
het genoten afwaarderingsverlies geboden indien cumulatief voldaan is aan de vol-
gende vijf vereisten: 
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1. de belastingplichtige heeft een schuldvordering;
2. die is afgewaardeerd;
3. ten laste van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of een met 

hem verbonden lichaam dan wel ten laste van het in Nederland belastbare resultaat 
uit een werkzaamheid van een met de belastingplichtige verbonden natuurlijk per-
soon;

4. de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam heeft een deelneming in 
de schuldenaar;

5. er doet zich een omstandigheid voor zoals bedoeld in art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969.
10 Het begrip ‘schuldvordering’ in art. 13ba Wet Vpb 1969 dient mijns inziens ruim uit-

gelegd te worden en ziet op iedere vordering uit hoofde van een verbintenis.
11 Reeds tijdens de parlementaire behandeling in 1990 bij de invoering van het toenmalige 

art. 13b Wet Vpb 1969 is vermeld dat het begrip ‘afwaardering’ ruim moet worden opge-
vat en dat hieronder in ieder geval wordt begrepen (1) het lager te boek stellen van een 
vordering, (2) de vervreemding van een vordering voor minder dan de boekwaarde, (3) 
de afboeking van een rentevordering ter zake van ve3rschuldigde maar niet betaalde 
rente, (4) het niet boeken van de aangroei van de contante waarde naar de nominale 
waarde van een renteloze vordering, die voor de contante waarde op de balans van de 
moeder is opgenomen, (5) de afwaardering van ter beurze genoteerde obligaties en (6) de 
afboeking van een vordering die in vreemde valuta luidt als gevolg van een koersverlies.

12 Op grond van de wettekst en parlementaire behandeling lijkt een lagere waardering 
van een vordering wegens een valutaverlies ook onder het begrip ‘afwaardering’ te val-
len. Mijns inziens is dat niet terecht, omdat met wisselkoersen niet valt te manipule-
ren. Bovendien kan een latere waardestijging van de deelneming, hetgeen tot vrijval 
van een opwaarderingsreserve leidt, andere oorzaken hebben dan een valutastijging. 
Ik acht het op grond van de redenering in HR 28 april 1999, BNB 199/313c* zeer wel 
denkbaar dat de Hoge Raad zal oordelen dat valutaverliezen niet als afwaarderingsver-
liezen in de zin van art. 13ba Wet Vpb 1969 kunnen worden aangemerkt.

13 Indien en zolang een vordering in vreemde valuta staat tegenover een schuld in 
dezelfde vreemde valuta (‘matching’), ontstaat per saldo geen vermogensmutatie in 
geval van valutafluctuaties. Een verlies op de vordering wordt gecompenseerd door een 
evengrote winst op de samenhangende schuld. Naar mijn mening kan er dan ook 
zolang er sprake is van ‘matchende’ vorderingen geen sprake zijn van een ‘afwaarde-
ring’ in de zin van art. 13ba Wet Vpb 1969. Ook de verbreking van de matching leidt 
niet tot een waardemutatie en daarmee ook niet tot een ‘afwaardering’. Dit volgt uit 
HR 23 januari 2004, BNB 2004/214 c*.

14 Met betrekking tot zogenoemde doorstroomvennootschappen geldt naar mijn mening 
dat indien de doorstroomvennootschap geen debiteurenrisico loopt omdat dat contrac-
tueel voor rekening van haar schuldeiser komt, een afwaardering van de vorderingen 
uit hoofde van de uitgeleende gelden niet mogelijk zal zijn omdat sprake is van ‘mat-
ching’. Het feit dat niet gedeeltelijk aan de opwaarderingsreserve gedoteerd kan wor-
den, kan onder omstandigheden tot overkill leiden bij doorstroomvennootschappen.

15 Naar mijn mening kan uit de parlementaire behandeling bij de herziening van de deel-
nemingsvrijstelling eind jaren tachtig en de arresten van 13 november 1991, BNB 1992/
58* en BNB 1992/59* geconcludeerd worden dat het vereiste dat is afgewaardeerd ‘ten 
laste van de in Nederland belastbare winst’ in art. 13ba Wet Vpb 1969 moet worden 
opgevat als belastbare winst na voorkoming van dubbele belasting, derhalve de effectief 
in Nederland belastbare winst. Indien de vordering is afgewaardeerd ten laste van het 
resultaat van een buitenlandse vaste inrichting, is art. 13ba Wet Vpb 1969 dan ook niet 
van toepassing.

16 Met de verwijzing naar het begrip ‘deelneming’ in art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 is 
slechts beoogd aan te geven dat het verbonden lichaam een belang in de schuldenaar 
moet hebben dat voldoet aan de objectieve criteria zoals deze staan genoemd in art. 13, 
lid 2 Wet Vpb 1969. Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt alleen toepassing indien ten tijde van 
de in het tweede lid genoemde rechtshandeling de belastingplichtige of een met hem 
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verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft. Indien het aandelenbe-
lang op enig moment na de rechtshandeling een deelneming gaat vormen, is de sanctie 
van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van toepassing. Door aan te sluiten bij de Nederlandse 
criteria voor de deelnemingsvrijstelling kan zich een dubbele vrijstelling of een dub-
bele belastingheffing voordoen. Hoewel theoretisch een sluitende regeling wellicht 
denkbaar is, verdient dat vanuit overwegingen van doelmatigheid en eenvoud niet de 
voorkeur.

17 Zowel de tekst van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 als de ratio van de regeling leiden mijns 
inziens tot de conclusie dat art. 13ba Wet Vpb 1969 toepassing vindt indien de aandelen 
in de schuldenaar op het moment van de in het tweede lid genoemde omstandigheid een 
deelneming vormen voor de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam. Niet 
relevant is of ten tijde van de afwaardering al sprake was van een deelneming.

18 De verwijzing naar het begrip ‘deelneming’ roept de vraag op of art. 13ba Wet Vpb 
1969 ook van toepassing is indien de belastingplichtige geen aandelen in de schulde-
naar heeft, maar een ander belang in de schuldenaar heeft, bijvoorbeeld via opties op 
aandelen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Dat is naar mijn mening 
niet het geval.

19 Indien de belastingplichtige niet zelf de deelneming houdt, is art. 13ba Wet Vpb 1969 
toch van toepassing indien een verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar 
heeft. De verbondenheid dient te worden beoordeeld op het moment van de besmette 
rechtshandeling. Eventuele verbondenheid ten tijde van de afwaardering is niet rele-
vant.

20 De belastingplichtige kan doteren aan de opwaarderingsreserve, verplicht is dat niet. 
Het achterwege laten van de dotatie kan overweging verdienen in de situatie dat de 
belastingplichtige over compensabele verliezen beschikt, maar die verliezen op korte 
termijn niet meer verrekenbaar zullen zijn. Ook voor doorstroomvennootschappen 
kan het onder omstandigheden voordeliger zijn. Nu met ingang van 2007 verliezen in 
de vennootschapsbelasting niet langer onbeperkt compensabel zijn, zal het in nog 
meer situaties overweging verdienen om winst op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 
1969 niet aan de opwaarderingsreserve te doteren.

21 Het is niet mogelijk de winst op basis van art. 13ba Wet Vpb 1969 gedeeltelijk toe te 
voegen aan een reserve. Naar mijn mening zou een belastingplichtige wel de mogelijk-
heid geboden moeten worden om de winst gedeeltelijk aan een opwaarderingsreserve 
te doteren.

22 Ingeval een schuld wordt voldaan door middel van uitgifte van rechten op aandelen is 
de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 mijns inziens niet van toepassing. De wetgever 
was op de hoogte van dit mogelijke lek en heeft er bewust voor gekozen om het advies 
van de Raad van State niet op te volgen. In lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad 
komt dit voor rekening van de wetgever. Indien een schuldvordering gaat functioneren 
als eigen vermogen bij de schuldenaar is de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 alleen 
van toepassing indien de schuldvordering hierdoor bij de belastingplichtige onder een 
deelneming wordt begrepen. Indien de vordering pas op een later tijdstip onder een 
deelneming wordt begrepen, bijvoorbeeld omdat de schuldeiser of een met hem ver-
bonden lichaam op een later tijdstip aandelen in de schuldenaar verkrijgt, kan 
art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vinden.

23 Indien een belastingplichtige een vordering op een dochtermaatschappij heeft afge-
waardeerd wegens verminderde solvabiliteit, zal de vordering in waarde toenemen als 
de belastingplichtige een kapitaalstorting in de dochtermaatschappij doet. Deze waar-
detoename kan mijns inziens niet worden belast, omdat er geen sprake is van een voor-
deel uit hoofde van de onderneming en de waardetoename van de vordering zijn oor-
zaak vindt in de aandeelhoudersrelatie. Indien direct na de kapitaalstorting de vorde-
ring wordt afgelost, is mijns inziens sprake van een materiële omzetting in 
aandelenkapitaal en is art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing.

24 In het derde lid is een anticumulatiebepaling opgenomen. Het derde lid voorkomt een 
mogelijke samenloop met art. 13b Wet Vpb 1969 alsmede een mogelijk volgtijdige toe-
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passing van art. 13ba Wet Vpb 1969 zelf ten aanzien van dezelfde schuldvordering bij 
dezelfde belastingplichtige of bij verschillende belastingplichtigen. Art. 13ba Wet Vpb 
1969 vindt blijkens het eerste lid ook toepassing bij de belastingplichtige indien de vor-
dering is afgewaardeerd ten laste van het in Nederland belastbare resultaat uit een 
werkzaamheid van een met hem verbonden natuurlijk persoon. Met ingang van 2007 
is echter art. 3.98b Wet IB 2001 ingevoerd. Er hoeft derhalve net als in art. 13b Wet Vpb 
1969 geen verwijzing meer naar een afwaardering door een verbonden natuurlijk per-
soon te zijn, zodat de verwijzing in het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 dient te 
worden geschrapt teneinde dubbele heffing te voorkomen.

25 Alleen voor de situatie van het prijsgeven voorziet het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969 in het achterwege laten van de sanctie voor zover er winst wordt geconstateerd 
bij de schuldenaar (compenserende heffing). In de situaties van omzetting en hybridi-
sering kan geen beroep op compenserende heffing worden gedaan. Duidelijk is dat het 
al dan niet in de belastingheffing betrekken van de Nederlandse debiteur maatgevend is 
geweest voor de tegemoetkoming bij de crediteur. Naar mijn mening is dat een rege-
ling die niet past bij het beginsel van kapitaalimportneutraliteit en evenmin bijdraagt 
aan een goed fiscaal vestigingsklimaat.

26 Art. 13ba Wet Vpb 1969 biedt niet de mogelijkheid van een vrijwillige gehele of gedeel-
telijke vrijval van de opwaarderingsreserve. Dit dient mogelijk gemaakt te worden. De 
mogelijkheid van vrijwillige gehele of gedeeltelijk vrijval vermindert uitvoeringslasten, 
maakt de regeling meer proportioneel en voorkomt dat rechtshandelingen enkel ver-
richt worden om een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve te bewerkstelligen.

27 Mijns inziens wordt door de systematiek van de opwaarderingsreserve de overkill van 
art. 13ba (oud) – winstneming ineens – op een adequate wijze ondervangen. Dat geen 
dotatie mogelijk is aan de opwaarderingsreserve nadat de deelneming in waarde daalt, 
past mijns inziens bij het feit dat de vordering is omgezet in aandelenkapitaal.

28 De wetgever heeft ervoor gekozen om de jaarlijkse waardering te laten plaatsvinden 
op basis van de ‘waarde in het economische verkeer’. Dat is mijns inziens een terechte 
keuze nu ook de afwaardering van de vordering heeft plaatsgevonden op basis van de 
waarde in het economische verkeer en het begrip op meerdere plaatsen in de fiscale 
wetgeving wordt gehanteerd.

29 Er is geen sprake van een pro rata onbelaste vrijval in geval van een gedeeltelijke ver-
vreemding van de deelneming in de schuldenaar aan een niet-verbonden lichaam. Dat 
is mijns inziens terecht.

30 Art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt op concernniveau toegepast. Indien niet de belasting-
plichtige maar een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft in de schulde-
naar, wordt art. 13ba Wet Vpb 1969 bij de schuldeiser toegepast. De toerekening van 
de door verbonden lichamen gehouden deelnemingen in de schuldenaar blijft achter-
wege als dat verbonden lichaam zelf eveneens een opwaarderingsreserve heeft 
gevormd in relatie tot die schuldenaar. De waardestijging wordt in dat geval immers al 
bij dat verbonden lichaam in aanmerking genomen. De regeling is niet 100% sluitend 
zodat er sprake kan zijn van situaties waarin geen toerekening of een dubbele toereke-
ning plaatsvindt.

31 Schematisch kan de berekening van de toevoeging aan de winst van de opwaarderings-
reserve in jaar X op grond van het vijfde en zesde lid als volgt worden weergegeven: 

Toevoeging winst uit opwaarderingsreserve =

(1) Waarde economische verkeer deelneming ultimo jaar X (lid 5)

plus (2) Opbrengst vervreemde gedeelte deelneming (lid 6)

minus (3) Kostprijs uitbreiding deelneming (lid 6)

minus (4) Waarde economische verkeer deelneming ten tijde van omzetting (lid 5)

minus (5) Afname opwaarderingsreserve in eerdere jaren (lid 5).
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32 Indien niet de deelneming zelf maar een verbonden lichaam welke de deelneming 
houdt, wordt vervreemd aan een niet-verbonden lichaam, is van belang dat door de toe-
rekeningsregel van het vijfde lid onder het begrip ‘deelneming’ eveneens een indirecte 
deelneming wordt begrepen. Tijdens de parlementaire behandeling is opgemerkt dat 
in geval van een indirecte vervreemding de correctieregeling wordt genuanceerd in die 
zin dat de vermeerdering waarover het zesde lid spreekt, beperkt blijft tot de 
opbrengst van de verkoop van de aandelen in de tussenhoudster die toerekenbaar is 
aan de deelneming van de tussenhoudster in de schuldenaar. Naar mijn mening vloeit 
de nuancering van de correctieregeling reeds voort uit de tekst van het zesde lid en is 
een specifieke toezegging van staatssecretaris op dit punt overbodig.

33 De tegemoetkoming van het zevende lid ziet alleen op situaties van een omzetting. 
Voor de situatie van prijsgeven of hybridisering is ook geen tegemoetkoming nodig. 
Indien ten aanzien van een deelneming de deelnemingsvrijstelling geen toepassing 
vindt op grond van art. 13c Wet Vpb 1969 voorkomt de tweede volzin van het zevende 
lid een onbelaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Mijns inziens kan ook op andere 
gronden de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld op grond 
van art. 13h Wet Vpb 1969, in welk geval evenmin een onbelaste vrijval op zijn plaats 
is.

34 Het is mijns inziens niet geheel duidelijk of de in het zevende lid genoemde ‘uitgege-
ven aandelen’ terugverwijzen naar het tweede lid, onderdeel a waar gesproken wordt 
over het voldoen van de schuld door ‘het uitgeven van aandelen’. In dat geval vindt 
alleen een onbelaste vrijval plaats ter grootte van het belaste voordeel uit hoofde van 
de bij de omzetting uitgegeven aandelen en niet voor het belaste voordeel uit hoofde 
van aandelen die reeds vóór de omzetting door de schuldeiser worden gehouden. 
Gezien de ratio van de regeling acht ik het verdedigbaar dat de toepassing van het 
zevende lid zich ook uitstrekt tot de aandelen die reeds in het bezit van de belasting-
plichtige waren. Tot slot geldt voor het zevende lid dat geen optimale afstemming op 
het vijfde lid heeft plaatsgevonden, hetgeen kan leiden tot per saldo een dubbele terug-
name van het afwaarderingsverlies op de vordering.

35 Het achtste lid ziet op de situatie dat de deelneming wordt vervreemd buiten concern, 
althans een zodanig gedeelte dat daarna noch de belastingplichtige noch een verbon-
den lichaam meer een deelneming in de schuldenaar heeft. Alleen een aandelenbelang 
kwalificeert mijns inziens als een deelneming. Indien een belastingplichtige derhalve 
geen aandelen meer houdt in de schuldenaar, doch wel een belang bij die schuldenaar 
behoudt via opties, zal een eventueel restant van de opwaarderingsreserve onbelast 
dienen vrij te vallen.

36 Het negende lid beoogt te voorkomen dat belastingplichtigen kunstmatig de situatie 
creëren dat geen sprake meer is van een deelneming teneinde op die manier een belas-
tingvrije vrijval van de opwaarderingsreserve te bereiken. De regeling vertoont over-
eenkomsten met de antimisbruikregeling die is opgenomen in de bepalingen betref-
fende de fiscale faciliteiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie. 
Er is naar mijn mening geen ruimte om opties onder het begrip deelneming te laten 
vallen, zodat indien binnen de periode van drie jaar een optie op aandelen in de schul-
denaar wordt verkregen het bewijsvermoeden van het negende lid geen toepassing 
kan vinden.

37 In het tiende lid, onderdeel a, is opgenomen dat bij de vervreemding van een onderne-
ming of een gedeelte van de onderneming van de schuldenaar de gehele opwaarde-
ringsreserve belast vrijvalt. Deze bepaling kan interne reorganisaties onnodig belem-
meren. Bovendien is het teleurstellend dat de staatssecretaris bewust volstaat met een 
vage omschrijving over wat moet worden verstaan onder ‘een deel van een onderne-
ming’ omdat belaste vrijval van de gehele opwaarderingsreserve in het geding is. De 
sanctie van onderdeel a kan mijns inziens alleen van toepassing zijn indien de schul-
denaar een materiële onderneming drijft ten tijde van de overdracht van vermogens-
bestanddelen.
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38 Indien de deelneming of een gedeelte van de deelneming wordt vervreemd aan een 
met de belastingplichtige verbonden natuurlijk persoon, dient de opwaarderingsre-
serve belast vrij te vallen. In geval van een gedeeltelijke vervreemding valt de opwaar-
deringsreserve pro-rata vrij. Het is onduidelijk waarom bij vervreemding aan een ver-
bonden natuurlijk persoon voor een pro-ratadeel moet worden afgerekend en niet is 
gekozen voor een toerekening van de door de verbonden natuurlijke personen gehou-
den aandelen in de schuldenaar zoals dat het geval is bij verbonden lichamen. Als 
gevolg van deze keuze is het onder omstandigheden mogelijk de belaste vrijval van de 
opwaarderingsreserve ten dele te voorkomen door de vervreemding van de deelne-
ming in twee stappen te laten plaatsvinden.

39 Ook indien de schuldenaar als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een fiscale 
eenheid met de belastingplichtige als bedoeld in art. 15 Wet Vpb 1969 valt op grond 
van het tiende lid de opwaarderingsreserve belast vrij. Mijns inziens dienen de woor-
den ‘als dochtermaatschappij’ te vervallen, zodat de bepaling zich voortaan ook uit-
strekt tot de situatie dat de belastingplichtige als moedermaatschappij van een fiscale 
eenheid deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid.

40 In het tiende lid zijn limitatief drie omstandigheden opgesomd waarin de opwaarde-
ringsreserve ineens aan de winst moet worden toegevoegd, omdat anders de werking 
van art. 13ba Wet Vpb 1969 gefrustreerd zou worden. Er zijn echter meer omstandig-
heden denkbaar waarin een vrijval van de opwaarderingsreserve volgens de wettelijke 
systematiek kan worden gefrustreerd. De deelneming zal minder snel in waarde stij-
gen indien de deelneming betrokken is bij intragroeptransacties tegen onzakelijk lage 
prijzen. Een deelneming zal niet in waarde stijgen als de waardestijging een andere 
concernmaatschappij ten goede komt als gevolg van een door de belastingplichtige 
geschreven calloptie. Datzelfde geldt indien het aandeel in de winst dat de belasting-
plichtige uit hoofde van de deelneming toekomt afneemt, omdat een verbonden 
lichaam een contractueel belang bij die winst verwerft.

41 Het elfde lid regelt dat art. 13ba Wet Vpb 1969 eveneens toepassing vindt indien de 
belastingplichtige voor de omzetting nog geen deelneming in de schuldenaar heeft, 
maar wel in verband met een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid een deelne-
ming in de schuldenaar verkrijgt. Indien zich de situatie voordoet waarin de schuldei-
ser of een met hem verbonden lichaam een schuldvordering ten laste van de in Neder-
land belastbare winst heeft afgewaardeerd en de schuldvordering in het kader van een 
schuldsanering gedeeltelijk omzet in aandelenkapitaal in de schuldenaar en het res-
tant op zakelijke gronden kwijtscheldt, dient de opwaarderingsreserve mijns inziens 
gevormd te worden voor het gehele bedrag van de vordering.

42 Het valt op dat het elfde lid art. 13ba Wet Vpb 1969 alleen van overeenkomstige toe-
passing verklaart indien de belastingplichtige zelf een deelneming in de schuldenaar 
verkrijgt. Indien een vennootschap voorafgaand aan de omzetting de afgewaardeerde 
vordering overdraagt aan een in het buitenland gevestigd verbonden lichaam, kan 
art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve geen toepassing vinden. Dit ongewenste gevolg zou 
kunnen worden opgelost door een aanpassing in art. 13ba Wet Vpb 1969. Een andere 
mogelijkheid is een aanpassing van art. 13b Wet Vpb 1969 door ook de vervreemding 
van afgewaardeerde vorderingen op niet-deelnemingen onder het toepassingsbereik 
van art. 13b Wet Vpb 1969 te brengen.

43 Het twaalfde lid breidt de werking van art. 13ba Wet Vpb 1969 uit tot de situatie 
waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam een middellijk belang 
van 5% of meer in de schuldenaar heeft. De regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 is dan 
van toepassing op de deelneming waardoor het belang in de schuldenaar wordt gehou-
den. Dat wordt aangesloten bij de waarde van de deelneming en niet bij de waarde van 
het belang in de schuldenaar is vanuit uitvoeringsoogpunt te begrijpen. Een tegenbe-
wijsregeling zou mijns inziens echter op zijn plaats zijn.

44 Het dertiende lid ziet op situaties waarin geen sprake is van een echte omzetting als 
omschreven in het tweede lid, maar wel van een omstandigheid die daarmee grote 
gelijkenis vertoont. De toepassing van het dertiende lid is beperkt tot de situaties dat 
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een vordering wordt vervreemd aan een niet-verbonden lichaam, omdat de vervreem-
ding aan een verbonden lichaam reeds getroffen zou worden door art. 13b Wet Vpb 
1969. Dat is echter niet altijd het geval. De reikwijdte van de bepaling dient mijns 
inziens derhalve te worden uitgebreid tot verbonden lichamen. Evenals het vierde 
lid kent het dertiende lid een compenserendeheffingstoets voor buitenlandse situa-
ties. Daarvan geldt dat die mijns inziens in strijd is met het EG-recht.

45 In het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt bepaald dat art. 13ba Wet Vpb 
1969 niet van toepassing is indien de in het eerste lid genoemde deelneming een laag-
belaste beleggingsdeelneming is. Ik ben van mening dat het veertiende lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 geschrapt dient te worden en dat een correctiemechanisme 
moet worden geïntroduceerd voor waardestijgingen die zich voordoen in een periode 
dat sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming.

46 Indien het lichaam dat de opwaarderingsreserve heeft gevormd wordt vervreemd bui-
ten het concern terwijl de voormalig schuldenaar wel binnen het concern blijft, valt de 
opwaarderingsreserve in beginsel onbelast vrij. In situaties waarbij opzettelijk de 
belaste vrijval van de opwaarderingsreserve wordt gefrustreerd, zal de antimisbruikbe-
paling van het negende lid onbelaste vrijval voorkomen. Een aanvullende regeling 
voor de situatie dat de vennootschap met de opwaarderingsreserve niet langer tot het 
concern behoort waartoe de ex-schuldenaar behoort, is mijns inziens onnodig.

47 Indien een lichaam met een opwaarderingsreserve zijn feitelijke leiding verplaatst 
naar het buitenland zonder dat een vaste inrichting in Nederland achterblijft, valt de 
opwaarderingsreserve naar mijn mening onbelast vrij. De staatssecretaris is een 
andere mening toegedaan. De wetgever had er mijns inziens verstandiger aan gedaan 
een expliciete regeling te treffen, om het door hem gewenste resulstaat te bereiken.

48 Indien een lichaam met een opwaarderingsreserve wordt geliquideerd, zal de opwaar-
deringsreserve mijns inziens onbelast vrijvallen. Dit geldt zowel voor de situatie dat 
sprake is van een liquidatie binnen concern als voor de situatie dat de aandeelhouders 
niet als verbonden lichamen zijn aan te merken. De staatssecretaris is voor de situatie 
binnen concern een andere mening toegedaan.

49 Volgens de staatssecretaris wordt de opwaarderingsreserve bij verbreking van de fis-
cale eenheid toegerekend aan een ontvoegde dochtermaatschappij, voor zover die 
dochtermaatschappij ten tijde van de verbreking al dan niet via toerekening, de deel-
neming in de schuldenaar houdt. Ik acht een andere uitleg juister. Aangezien de 
opwaarderingsreserve niets anders is dan een instrument om een door de belasting-
plichtige geleden verlies onder omstandigheden terug te nemen, is de reserve mijns 
inziens subjectgebonden en blijft deze bij verbreking achter bij de moedermaatschap-
pij. Mijn visie leidt in de situatie dat sprake is van een fiscale eenheid tot dezelfde uit-
komsten als in de situatie dat geen sprake is van een fiscale eenheid.

50 Op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 worden onder het voor de deel-
neming opgeofferde bedrag mede begrepen de bedragen die met betrekking tot vorde-
ringen op die deelneming ingevolge art. 13ba, lid 5, 9 of 10 Wet Vpb 1969, tot de winst 
zijn gerekend. Abusievelijk is de wetgever vergeten op te nemen dat ook bij toepassing 
van de sanctie van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969, terwijl geen dotatie aan de opwaarde-
ringsreserve plaatsvindt, het opgeofferde bedrag wordt verhoogd. Art. 13d, lid 2 Wet 
Vpb 1969 dient op dit punt aangevuld te worden.

6.8 EVALUATIE AAN DE HAND VAN HET TOETSINGSKADER

6.8.1 Noodzakelijkheid

Uit de arresten HR 25 juni 1969, BNB 1969/202, HR 26 april 1978, BNB 1978/140 en HR 
10 maart 1993, BNB 1993/237 bleek dat omzetting van een schuld in eigen vermogen bin-
nen concernverband noch bij de debiteur noch bij de crediteur tot winst leidde. Zonder 
nadere maatregelen zou de toekomstige winst binnen concern onbelast onder de deelne-
mingsvrijstelling genoten kunnen worden. Om dit ongewenste gevolg te voorkomen was 
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ingrijpen van de wetgever noodzakelijk. Dit is gebeurd bij de herziening van de deelne-
mingsvrijstelling in 1990. Met ingang van 27 april 1990 is een regeling getroffen in het 
toenmalige art. 13b Wet Vpb 1969, welke regeling met ingang van 2001 is vervangen door 
het toenmalige art. 12 Wet Vpb 1969. Met ingang van 9 december 2005 is een regeling in 
art. 13ba Wet Vpb 1969 opgenomen. Gegeven het oordeel van de Hoge Raad in de 
genoemde arresten is een dergelijke regeling noodzakelijk en gerechtvaardigd.

6.8.2 Effectiviteit

De sanctiesystematiek van art. 13ba Wet Vpb 1969 is mijns inziens redelijk effectief. 
Art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet niet alleen op geldvorderingen maar op alle soorten vorde-
ringen uit hoofde van een verbintenis. Ook blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat 
het begrip afwaardering ruim geïnterpreteerd moet worden.
Uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling bij de belastingplichtige tot het bedrag van het 
in aftrek gebrachte verlies zou niet voldoende effectief zijn. Immers, indien de aandelen 
door een andere vennootschap in het concern worden gehouden, heeft beperking van de 
deelnemingsvrijstelling bij de belastingplichtige geen zin. Uitsluiting van de deelnemings-
vrijstelling bij de betreffende groepsvennootschap is ook niet in alle gevallen effectief, in 
het bijzonder niet indien die vennootschap in het buitenland is gevestigd. Deze concern-
problematiek is mijns inziens effectief opgelost door de systematiek van de opwaarde-
ringsreserve en de toerekening aan de belastingplichtige van aandelen in de schuldenaar 
die worden gehouden door verbonden lichamen.
In bepaalde situaties is de regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 echter niet effectief. Er 
vindt geen belaste vrijval van de opwaarderingsreserve plaats ter grootte van de ontvan-
gen dividenden. Ook kan de waardetoename van een vordering op een dochtermaatschap-
pij als gevolg van een kapitaalstorting in de dochtermaatschappij mijns inziens niet wor-
den belast en leidt dat evenmin tot de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969.
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt naar mijn mening ook geen toepassing indien de schuld 
wordt voldaan door middel van uitgifte van opties op aandelen. Hierop is reeds tijdens de 
parlementaire behandeling gewezen. De wetgever heeft er echter om mijns inziens niet 
valide redenen voor gekozen om hier geen regeling voor te treffen.
In meerdere situaties wreekt zich het feit dat onder het begrip ‘deelneming’ mijns inziens 
geen opties kunnen worden begrepen. Zo kan de antimisbruikregeling geen toepassing 
vinden indien het belang bij de schuldenaar wordt behouden via opties.
In art. 13ba, lid 10 Wet Vpb 1969 is limitatief een aantal rechtshandelingen opgesomd die 
leiden tot een belaste vrijval ineens van de opwaarderingsreserve. Het betreft rechtshan-
delingen die tot gevolg hebben dat een vrijval van de opwaarderingsreserve langs de lij-
nen van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet langer mogelijk is. De genoemde rechtshandelingen 
zijn de vervreemding van (een gedeelte van) de onderneming door de debiteur, de (gedeel-
telijke) vervreemding van de deelneming aan een verbonden natuurlijk persoon en de vor-
ming van een fiscale eenheid tussen schuldeiser en schuldenaar. Er zijn mijns inziens ech-
ter meer rechtshandelingen denkbaar die de werking en de systematiek van de opwaarde-
ringsreserve van art. 13ba Wet Vpb 1969 frustreren. Gedacht kan worden aan 
intragroepstransacties tegen onzakelijke prijzen, het schrijven van een calloptie jegens 
een groepsmaatschappij en het toekennen van een belang bij de winst aan een andere 
concernvennootschap. Door de beperkte, limitatieve opsomming in art. 13ba, lid 10 Wet 
Vpb 1969 kan de werking van art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve worden gefrustreerd.
In de situatie dat de feitelijke leiding van vennootschap met de opwaarderingsreserve 
wordt verplaatst naar het buitenland, is er mijns inziens geen belastingheffing over de 
opwaarderingsreserve mogelijk. Hetzelfde geldt als de vennootschap geliquideerd wordt.
De effectiviteit van het dertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is beperkt omdat het 
alleen ziet op de verkrijging van een belang in de schuldenaar in samenhang met een ver-
vreemding van de vordering aan een niet-verbonden lichaam. Om art. 13ba Wet Vpb 1969 
meer effectief te maken zou het dertiende lid ook van toepassing moeten zijn op de ver-
vreemding aan een verbonden lichaam.
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De sanctie van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 is niet van toepassing indien sprake is van 
een laagbelaste beleggingsdeelneming. Dat is op zich begrijpelijk, maar indien na de 
omzetting alsnog de deelnemingsvrijstelling op die deelneming van toepassing wordt, is 
art. 13ba Wet Vpb 1969 niet effectief. Het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 dient 
dan ook geschrapt te worden in samenhang met de introductie van een bepaling die leidt 
tot een onbelaste vrijval voor de voordelen uit hoofde van de deelneming die zien op de 
periode dat sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming.

6.8.3 Proportionaliteit

De sanctiesystematiek van art. 13ba Wet Vpb 1969 zorgt ervoor dat het afwaarderingsver-
lies wordt teruggenomen bij de vennootschap die het verlies geleden heeft. Van 1 januari 
2001 tot 9 december 2005 vond de terugname op grond van art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 
plaats bij de schuldenaar. Ik acht terugname op het niveau van de schuldeiser terecht en 
proportioneel, ook vanuit concernverband bezien. De sanctiesystematiek van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 met de opwaarderingsreserve is proportioneel omdat het verlies pas wordt 
teruggenomen indien en voor zover de deelneming in waarde stijgt. Er wordt zo aangeslo-
ten bij de situatie dat de schuld niet zou zijn omgezet. Indien de deelneming wordt ver-
vreemd, valt de opwaarderingsreserve terecht onbelast vrij omdat het verlies ook defini-
tief is geleden. Dit is anders dan de regeling van art. 13b (oud) Wet Vpb 1969 op grond 
waarvan tot en met 2000 het verlies ineens moest worden teruggenomen bij een omzet-
ting ongeacht of het verlies ook daadwerkelijk zou worden goedgemaakt.
In de wijze waarop het systeem met de opwaarderingsreserve is vormgegeven, zitten 
mijns inziens ook een aantal niet-proportionele elementen. Indien op grond van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 winst genomen moet worden, bestaat alleen de mogelijkheid om het 
gehele bedrag aan de opwaarderingsreserve te doteren. Dotatie van een deel van het 
bedrag is niet mogelijk. Ik acht dit niet proportioneel, omdat er mijns inziens goede argu-
menten zijn voor de mogelijkheid van gedeeltelijke dotatie. Er zijn mijns inziens boven-
dien geen bezwaren tegen gedeeltelijke dotatie. Datzelfde geldt ten aanzien van een vrij-
willige gehele of gedeeltelijke vrijval van de reserve. Ook die mogelijkheid zou de regeling 
meer proportioneel maken.
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt geen toepassing indien en voor zover art. 13b Wet Vpb 1969 
ten aanzien van de vordering toepassing heeft gevonden. Er treedt derhalve geen dubbele 
heffing op.
Ik acht het disproportioneel dat de anticumulatieregeling van het vierde lid alleen betrek-
king heeft op het prijsgeven van een vordering en niet op het omzetten of hybridiseren 
van een vordering.
De wijze waarop de toerekening van deelnemingen die worden gehouden door verbonden 
lichamen aan de belastingplichtige plaatsvindt, leidt er in bepaalde situaties toe dat de 
opwaarderingsreserve vrijvalt met een bedrag dat groter is dan de waardestijging van de 
deelneming. Dat is in strijd met de bedoeling van de bepaling en uiteraard disproportio-
neel.
In het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is een aantal omstandigheden genoemd dat 
tot een onmiddellijke vrijval van de opwaarderingsreserve leidt. Zo valt de opwaarderings-
reserve vrij indien de onderneming of een gedeelte daarvan wordt vervreemd aan de 
belastingplichtige of een verbonden lichaam. Deze bepaling leidt in verschillende situa-
ties tot overkill en kan noodzakelijke reorganisaties belemmeren. De regeling dient pro-
portioneler vormgegeven te worden.
In art. 13ba, lid 10 Wet Vpb 1969 is ook bepaald dat indien de schuldenaar wordt opgeno-
men in een fiscale eenheid met de vennootschap die de opwaarderingsreserve heeft, de 
opwaarderingsreserve ineens dient vrij te vallen. Dit is naar mijn mening disproportio-
neel. Een meer proportionele regeling is dat voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 
1969 de gevoegde vennootschap als deelneming wordt gezien. Op die manier wordt het 
aangaan van een fiscale eenheid niet gefrustreerd, terwijl de claim uit hoofde van 
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art. 13ba Wet Vpb 1969 behouden blijft. Wel leidt een dergelijke regeling tot toename van 
de complexiteit van de regeling.
Art. 13ba, lid 12 Wet Vpb 1969 regelt dat indien sprake is van een belang van ten minste 
5% in de schuldenaar via een deelneming, de waardeontwikkeling van de deelneming en 
niet van de schuldenaar bepalend is voor de vrijval van de opwaarderingsreserve. Vanuit 
een uitvoeringsperspectief is voor deze uitzondering op de hoofdregel in zijn algemeen-
heid begrip op te brengen. Ik acht het echter proportioneel en ook uitvoerbaar indien een 
tegenbewijsmogelijkheid aan de belastingplichtige geboden wordt om wel aan te sluiten 
bij de waardeontwikkeling van de schuldenaar.
Indien een opwaarderingsreserve is gevormd ter zake van een deelneming en de deelne-
mingsvrijstelling niet langer van toepassing is ter zake van die deelneming (omdat voort-
aan sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming) heeft dat geen invloed op de 
systematiek van de opwaarderingsreserve. Dat is disproportioneel. Voor zover de waarde-
stijgingen (en dividenden) niet zijn vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling dient de 
opwaarderingsreserve onbelast vrij te vallen.

6.8.4 Neutraliteit

Door de gekozen sanctiesystematiek waarbij de op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 
geconstateerde winst direct aan een opwaarderingsreserve kan worden gedoteerd, leidt 
omzetting van een afgewaardeerde vordering niet tot acute belastingheffing. De fiscale 
wetgeving vormt derhalve geen belemmering voor financiële herstructureringen in de 
vorm van omzetting van vorderingen. De sanctiesystematiek van de opwaarderingsre-
serve sluit goed aan bij de situatie dat de vordering niet zou zijn omgezet. De fiscale wet-
geving is derhalve neutraal ten aanzien van het al dan niet omzetten van de vordering.
Indien een belastingplichtige een afgewaardeerde vordering op een deelneming heeft en 
de vordering tezamen met de deelneming vervreemdt aan een derde partij, is het verlies 
op de vordering definitief geleden. Het verlies op de vordering komt (in beginsel) ten laste 
van het fiscale resultaat. Indien de belastingplichtige besluit om op het moment vooraf-
gaand aan de verkoop de vordering om te zetten in kapitaal en dan de deelneming te ver-
vreemden, heeft dat tot gevolg dat op het moment van de omzetting winst geconstateerd 
wordt die aan de opwaarderingsreserve kan worden gedoteerd. De opwaarderingsreserve 
valt vervolgens onbelast vrij bij verkoop van de deelneming.
Het is ook mogelijk dat niet de verkoper maar de koper de vordering omzet in aandelen-
kapitaal. De verkoper lijdt dan een verlies ter zake van de verkoop van de vordering. De 
omzetting van de vordering door de koper leidt niet tot fiscale winst bij de koper, omdat 
de vordering niet door hem of een verbonden lichaam is afgewaardeerd.
Art. 13ba Wet Vpb 1969 is derhalve neutraal ten aanzien van het al dan niet omzetten van 
de vordering vóór verkoop van de deelneming en eveneens neutraal ten aanzien van 
omzetting van de vordering door de verkoper of de koper.

6.8.5 Uitvoerbaarheid

Art. 13ba Wet Vpb 1969 is geen eenvoudige regeling, maar naar mijn mening wel uitvoer-
baar.
De uitvoerbaarheid van de regeling kan worden verbeterd door een gedeeltelijke dotatie 
en een vrijwillige gehele of gedeeltelijke vrijval van de opwaarderingsreserve mogelijk te 
maken.
De wetgever heeft ervoor gekozen om de jaarlijkse waardering te laten plaatsvinden op 
basis van de waarde in het economische verkeer. Indien de vordering niet zou zijn omge-
zet, zou de vordering op basis van goed koopmansgebruik weer moeten worden opge-
waardeerd bij een hogere bedrijfswaarde welke bij een vordering in beginsel gelijk is aan 
de waarde in het economische verkeer. De uitvoeringsproblematiek van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 ten aanzien van de waardering van de deelneming verschilt mijns inziens dan 
ook niet substantieel ten aanzien van de problematiek bij niet-omgezette vorderingen.
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Voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 dient jaarlijks de waarde in het economi-
sche verkeer van de (ex-)schuldenaar te worden vastgesteld. In een (groot) internationaal 
concern kan het voor de belastingplichtige, en ook voor de Belastingdienst, moeilijk zijn 
om de waarde van een dergelijke deelneming vast te stellen indien die deelneming zich 
in een ander deel van het concern bevindt en het concern zijn deelnemingen niet op de 
waarde in het economische verkeer waardeert. Het vraagt van de belastingplichtige en 
Belastingdienst enige flexibiliteit om de regeling dan uit te voeren.

6.8.6 Consistentie en onderlinge afstemming

In art. 13ba, lid 3 Wet Vpb 1969 is de samenloop met art. 13b Wet Vpb 1969 en een even-
tuele eerdere toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 geregeld. Indien en voor zover ten 
aanzien van een vordering art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is geweest, vindt 
art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing.
Als gevolg van de invoering van art. 3.98b Wet IB 2001 met ingang van 2007 kan de ver-
wijzing naar een afwaardering door een verbonden natuurlijk persoon in het eerste 
lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 worden geschrapt.
Het is mogelijk dat ten aanzien van een schuldvorderingverhouding bij de schuldenaar op 
basis van art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 reeds winst is geconstateerd als gevolg van een 
besmette rechtshandeling. Er is sprake van afstemming tussen art. 13ba Wet Vpb 1969 en 
art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 doordat bij de invoering van art. 13ba Wet Vpb 1969 is geregeld 
dat de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijft voor zover art. 12 (oud) 
Wet Vpb 1969 reeds is toegepast.

6.8.7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht

Het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 voorziet voor de situatie van prijsgeven in het 
achterwege laten van de sanctie voor zover er winst wordt geconstateerd bij de schulde-
naar (compenserende heffing). In de situaties van omzetting en hybridisering kan geen 
beroep op compenserende heffing worden gedaan. Duidelijk is dat het al dan niet in de 
belastingheffing betrekken van de Nederlandse debiteur bij de betreffende rechtshandeling 
maatgevend is geweest voor de tegemoetkoming bij de crediteur. Naar mijn mening is dat 
een regeling die niet past bij het beginsel van kapitaalimportneutraliteit en evenmin bij-
draagt aan een goed fiscaal vestigingsklimaat.
Zowel in het vierde als in het dertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is een compense-
rendeheffingstoets opgenomen. Art. 13ba Wet Vpb 1969 blijft in bepaalde omstandighe-
den buiten toepassing, mits bij de schuldenaar sprake is van een belasting naar de winst 
die resulteert in een heffing van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven 
bepaalde belastbare winst. Deze compenserendeheffingstoets is mijns inziens in strijd 
met het EG-recht. In het volgende hoofdstuk zal daar nader op ingegaan worden.
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7 Het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staan de fiscale gevolgen van het prijsgeven van vorderingen centraal.
Allereerst wordt in paragraaf 7.2 ingegaan op de behandeling bij de debiteur. Vervolgens 
wordt in paragraaf 7.3 ingegaan op de behandeling bij de crediteur. Daarbij zal eerst wor-
den ingegaan op de situatie dat de crediteur noch een met hem verbonden lichaam een 
deelneming in de schuldenaar heeft. Vervolgens zal uitgebreid stilgestaan worden bij de 
situatie dat dat wel het geval is. In die situatie komt namelijk ook de toepassing van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 aan de orde. In paragraaf 7.4 zal worden ingegaan op de samen-
loop van het prijsgeven van een vordering en de fiscale eenheid. De bepalingen van art. 8, 
lid 4 Wet Vpb 1969 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 komen dan eveneens aan de orde. Para-
graaf 7.5 bevat de samenvatting en conclusies. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 7.6 afge-
sloten met de evaluatie aan de hand van het toetsingskader.

7.2 BEHANDELING BIJ DE DEBITEUR

7.2.1 Geschiedenis van de kwijtscheldingswinstvrijstelling

De huidige regeling voor de kwijtscheldingswinst vindt zijn oorsprong enerzijds in de 
jurisprudentie voor de inkomstenbelasting en anderzijds in de wettelijke regeling in het 
Besluit Vpb 1942.

7.2.1.1 De situatie onder de Wet IB 1914 en het Besluit IB 1941
Onder de Wet IB 1914 was rechtspraak ontstaan die inhield ‘dat de geheele
of gedeeltelijke kwijtschelding eener bedrijfsschuld niet oplevert een voordeel uit het 
bedrijf in den zin van art. 7 IB ’14, indien zij enkel geschiedt uit vrijgevigheid tegenover 
den persoon van den schuldenaar en dus los van het bedrijf; dat het anders is, indien een 
dergelijke schuld geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden onder zoodanige omstan-
digheden, dat er sprake is van een regeling, door den schuldenaar getroffen in de uitoefe-
ning van het bedrijf en gegrond op zakelijke overwegingen van partijen’.1 Er was geen 
sprake van een belastbaar voordeel indien ‘belanghebbende in werkelijkheid geen enkel 
materieel voordeel genoot doordien de schuldeiser afstand deed van rechten, welke niet 
voor verwezenlijking vatbaar waren en welke er niet toe konden leiden, dat belangheb-
bende genoopt werd geldelijke offers te brengen’.2 Deze lijn in de jurisprudentie bleef 
onder het Besluit 1941 ongewijzigd.3 Wel werd in latere jurisprudentie een nuancering 
aangebracht inhoudende dat de verrekening van aanwezige verliezen werd beperkt met 
het vrijgestelde bedrag van de kwijtschelding.4

1 HR 3 juni 1936, PW 13 873.
2 HR 16 maart 1932, B 5188.
3 Zie ook de resolutie van 24 februari 1942, no. 83, B 7596 waarin de jurisprudentie onder de Wet 

IB 1914 van overeenkomstige toepassing werd verklaard.
4 Zie o.a. HR 6 april 1960, BNB 1960/151 en HR 5 oktober 1960, BNB 1961/55*.
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7.2.1.2 Regeling in het Besluit Vpb 1942
Voor de vennootschapsbelasting was een regeling getroffen in art. 12, 14 en 16 van het 
Besluit Vpb 1942. Deze regeling was identiek aan de regeling in Duitsland.5

Art. 12 van het Besluit Vpb 1942 luidde als volgt:
‘Buiten beschouwing bij het berekenen van de winst blijft de vermogensvermeerdering, 
ontstaan door het prijsgeven van rechten van schuldeischers ter bevordering van een reor-
ganisatie van den belastingplichtige.’'6 Onder een reorganisatie werd verstaan de rechts-
handelingen die gepaard gingen met de sanering van het bedrijf, aldus de Leidraad bij het 
Besluit Vpb 1942. In HR 29 maart 1944, B 8720 overwoog de Hoge Raad dat ook een rege-
ling met schuldeisers waarbij zij een deel van hun rechten prijsgaven onder het begrip 
‘reorganisatie’ viel en dat het niet nodig was dat een wijziging werd gebracht in de rech-
ten van de aandeelhouders.
In art. 14, lid 1 van het Besluit Vpb 1942 was geregeld dat de aandelen in de winst die wer-
den uitgekeerd op winst- of amortisatiebewijzen die aan schuldeisers waren uitgereikt ter 
delging van hun vorderingen niet ten laste van het fiscale resultaat gebracht konden wor-
den. Uit dit artikel bleek dat het ontvangen van winst- of amortisatiebewijzen door schuld-
eisers bij het afstand doen van hun vordering niet in de weg stond aan de vrijstelling van 
art. 12 Besluit Vpb 1942.7

Art. 16 van het Besluit Vpb 1942 bepaalde dat bij het vaststellen van de onverrekende ver-
liezen van voorgaande jaren art. 12 buiten toepassing bleef. Met andere woorden: de ver-
rekenbare verliezen werden verminderd met het bedrag van de vrijstelling van art. 12 van 
het Besluit Vpb 1942.
Later is art. 16 in art. 12 geïntegreerd en kwam art. 12 Besluit Vpb 1942 als volgt te luiden:

‘Voor zover de vermogensvermeerdering, ontstaan door het prijsgeven van 
rechten van schuldeisers ter bevordering van een reorganisatie van de belas-
tingplichtige, de som van de (…) te verrekenen verliezen en van het verlies, dat 
over het jaar zelf overigens is geleden, overtreft, wordt deze bij het berekenen 
van de winst buiten beschouwing gelaten.’8

7.2.1.3 Eén uniforme regeling bij invoering Wet IB 1964 en Wet Vpb 1969
Bij de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 is één uniforme regeling gecreëerd voor de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting.
Art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964 kwam aldus te luiden:

‘Tot de winst behoren niet (…)voordelen verkregen door het prijsgeven van niet 
voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, voor zover deze voor-
delen de som van het verlies dat overigens mocht zijn geleden en de op de voet 
van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen uit het verleden overtreffen’.

In de memorie van toelichting bij dit onderdeel is het volgende te lezen over het unifor-
meren van de kwijtscheldingswinstregeling:

‘Naar aanleiding van het bepaalde in onderdeel b (nader: c) merkt de onderge-
tekende op, dat hij van oordeel is dat, mede gezien de lange termijn van verlies-
compensatie, ook voor de inkomstenbelasting behoefte bestaat aan een bepa-
ling overeenkomende met die van art. 12 Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942. Door het opnemen van deze bepaling in art. 8 wordt bereikt dat belasting-
plichtigen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in gelijke 

5 Zie J.E.A.M. Van Dijck, ‘Kwijtschelding van bedrijfsschulden’, WFR 1957/953.
6 Deze bepaling was ontleend aan paragraaf 11.4 van de Körperschaftsteurgesetz. Zie J.E.A.M. Van 

Dijck, ‘Kwijtschelding van bedrijfsschulden’, WFR 1957/953.
7 Zie ook de Leidraad bij het Besluit Vpb 1942 op dit punt.
8 Wet van 24 december 1953, Stb. 1953, 591.
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mate aan haar werking zijn onderworpen. Onderdeel b (nader: c) van art. 8 sluit 
dan ook eensdeels aan bij hetgeen op dit punt reeds met betrekking tot de 
inkomstenbelasting geldt, namelijk voor zover daarin wordt vrijgesteld het 
voordeel ontstaan door kwijtschelding van schulden indien deze kwijtschelding 
rechten betreft welke niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Anderdeels bevat 
deze bepaling elementen ontleend aan art. 12 Besluit op de Vennootschapsbe-
lasting 1942, te weten voor zover zij voorkomt dat naast de vrijstelling van het 
voormelde voordeel de verrekenbare verliezen onaangetast zouden blijven; dit 
wordt bereikt door slechts dat gedeelte van het kwijtscheldingsvoordeel vrij te 
stellen dat de som van de verrekenbare verliezen en het verlies dat over het jaar 
zelf overigens is geleden te boven gaat. Door deze synthese ontstaat een rege-
ling die tot een redelijke heffing van belasting bijdraagt. Het woord ‘overigens’ 
dat ook in art. 12 Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 voorkomt, bedoelt 
tot uitdrukking te brengen dat het gaat om een verlies dat zou zijn geleden 
indien er geen schulden zouden zijn kwijtgescholden.’9

Art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964 is onder de Wet IB 2001 inhoudelijk gehandhaafd 
met enige redactionele aanpassingen. Art. 3.13 Wet IB 2001 luidt als volgt:

‘Tot de winst behoren niet voordelen verkregen door het prijsgeven van niet 
voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, voor zover de voorde-
len 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 overtref-
fen.’.

Met ingang van de invoering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is art. 8, lid 1, 
onderdeel c Wet IB 1964, thans art. 3.13 Wet IB 2001 ook van toepassing voor de vennoot-
schapsbelasting door de schakelbepaling van art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969. Uit het verschil in 
wezen tussen een vennootschap en een natuurlijk persoon vloeit voort dat waar art. 3.13 
Wet IB 2001 spreekt over ‘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 overtref-
fen’ voor de heffing van vennootschapsbelasting gelezen dient te worden ‘de som van het 
verlies dat overigens mocht zijn geleden en de volgens hoofdstuk IV te verrekenen verlie-
zen uit het verleden overtreffen’.

7.2.2 De rechtsgrond van de vrijstelling

Uit de Leidraad bij het Besluit Vpb 1942 zou kunnen worden opgemaakt dat de rechts-
grond van de vrijstelling is gelegen in de beperkte verliescompensatie.10 Toch kan dat niet 
bevredigend worden geacht, aangezien er in dat geval geen noodzaak is meer vrij te stel-
len dan het bedrag aan nog te verrekenen verliezen en in het verleden geleden verliezen 
die inmiddels niet meer verrekenbaar zijn.11

Van Dijck was van mening dat de vrijstelling in de inkomstenbelasting voortvloeide uit 
het feit dat crediteuren een kwijtschelding overwegen op basis van het gehele vermogen 
van de debiteur en niet enkel op basis van het ondernemingsvermogen.12 Schonis noemt 

9 TK 1958-1959, 5380, nr. 3, p. 33-34.
10 In paragraaf 10, lid 17 van de Leidraad bij het Besluit Vpb 1942 viel het volgende te lezen: ‘Met 

betrekking tot winsten bij reorganisatie bevat artikel 12 een voorschrift, dat vooral noodzakelijk 
is als gevolg van den beperkten tijd, gedurende welken oude verliezen kunnen worden verrekend. 
Ware verliescompensatie aan geen termijn gebonden, dan zou een voorschrift als dat van artikel 
12 overbodig zijn en zelfs noodeloos schadelijk voor den fiscus: de reeds geleden verliezen zouden 
dan toch altijd in compensatie komen met de boekwinst, ontstaan doordat een deel van de schul-
den van den belastingplichtige wegvalt’'.

11 Zie ook H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297 en J.E.A.M. Van 
Dijck, ‘Kwijtschelding van bedrijfsschulden’, WFR 1954/4378.

12 J.E.A.M. Van Dijck, ‘Kwijtschelding van bedrijfsschulden’, WFR 1954/4378.
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dit het draagkrachtbeginsel.13 Voor de vennootschapsbelasting constateert Van Dijck dat 
de regelingen in het Besluit Vpb 1942 uitputtend zijn en er geen ruimte is voor toepassing 
van de jurisprudentie uit de inkomstenbelasting, maar geeft geen expliciete rechtsgrond 
voor de vrijstelling aan.14

Schonis, Smeets, Hoogendoorn en Bouwman menen dat aan de rechtsgrond van de hui-
dige kwijtscheldingsvrijstelling een economisch motief ten grondslag ligt, namelijk de 
wenselijkheid om de voortzetting van een onderneming, in geval van een financiële reor-
ganisatie, niet te belemmeren.15 Ik deel het standpunt dat de rechtsgrond wordt gevormd 
door de wenselijkheid reorganisaties niet te belemmeren. Dit wordt mijns inziens echter 
niet (alleen) ingegeven door een economisch motief maar ook door wat maatschappelijk 
als onaanvaardbaar wordt gezien. Het is namelijk maatschappelijk onaanvaardbaar dat de 
fiscus belasting zou heffen als schuldeisers hun rechten prijsgeven om een bedrijf gezond 
te maken.16 Gegeven de rechtsgrond van de vrijstelling is het mijns inziens ook terecht 
dat het voordeel alleen wordt vrijgesteld voor zover dit de verliezen te boven gaat.17 Een 
eventuele belemmering van de herstructurering zit immers in het feit dat de kwijtschel-
ding leidt tot verschuldigdheid van belasting (cash out), hetgeen zich alleen voordoet voor 
zover er meer winst wordt geconstateerd dan het bedrag aan compensabele verliezen. 
Voor zover er verliezen aanwezig zijn, doet een dergelijke belemmering zich niet voor en 
is een tegemoetkoming van de wetgever niet nodig.18

De mening van Caanen dat gezien het karakter van de faciliteit het veel meer voor de 
hand ligt om de kwijtscheldingswinstvrijstelling om te vormen tot een faciliteit in de 
invorderingssfeer deel ik niet.19 Het schrappen van art. 3.13 Wet IB 2001 zou er namelijk 
toe kunnen leiden dat de oude jurisprudentie weer van toepassing wordt, die inhield dat 
op grond van het totaalwinstbegrip geen winst werd geconstateerd. Een invorderingsfaci-
liteit dient daarom mijns inziens altijd gepaard te gaan met een bepaling in de Wet IB 
2001 en de Wet Vpb 1969 dat het prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar 
recht tot winst leidt. Het over meerdere wetten verspreiden van één regeling, zeker als dit 
uiteindelijk in dezelfde uitkomst resulteert als de huidige regeling, acht ik onwenselijk.

7.2.3 Het begrip ‘voordelen’

Zoals hiervoor beschreven, volgde uit de rechtspraak onder de Wet IB 1914 en het Besluit 
IB 1941 dat geen sprake was van een voordeel indien het prijsgeven niet voor verwezen-
lijking vatbare rechten betrof.
De vraag doet zich voor wat het gevolg is nu in de wet is vastgelegd dat de ‘voordelen door 
het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten’ zijn vrijgesteld. Betekent 
dit dat – in afwijking van de jurisprudentie tot invoering van de bepaling – het prijsgeven 

13 H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297.
14 J.E.A.M. Van Dijck, ‘Kwijtschelding van bedrijfsschulden’, WFR 1954/4378.
15 H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297, M.J.H. Smeets en H.M.N. 

Schonis, De kwijtscheldingswinst, p. 20 en 21, FED, Deventer 1976, J. Hoogendoorn in zijn noot onder 
BNB 1995/219* en J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting, Groningen 2001, p. 415.

16 Zie ook J.Ch. Caanen, ‘Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting’, TFO 2000/147.
17 Anders J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, FM 35, Kluwer, Deventer 2003, p. 35-36 die van mening 

is dat een en ander los van elkaar gezien dient te worden en de vrijstelling dus niet met zich 
brengt dat de verliezen teloor dienen te gaan. Ook J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, 
Beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen 2001, p. 418 is die mening toe-
gedaan.

18 J.Ch. Caanen, ‘Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting’, TFO 2000/147, meent dat de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling niet zo veelvuldig zal worden toegepast, omdat het niet zo aan-
nemelijk is dat een vordering niet voor verwezenlijking vatbaar is wanneer het bedrag van de 
gezamenlijke verliezen kleiner is dan dat van de schuld, althans in de situatie (zoals ten tijde van 
het schrijven van zijn artikel) dat verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. Hij ziet hier-
bij mijns inziens over het hoofd dat commerciële verliezen niet altijd ten laste van het fiscale 
resultaat gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van de deelnemingsvrijstelling.

19 J.Ch. Caanen, ‘Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting’, TFO 2000/147.
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van rechten sindsdien (in beginsel) wel leidt tot het constateren van een belast voordeel? 
Of kan worden betoogd dat art. 3.8 Wet IB 2001 (totaalwinstconcept) voorgaat op art. 3.13 
Wet IB 2001 en er derhalve in lijn met de oude jurisprudentie nog steeds geen sprake kan 
zijn van een belast voordeel indien een niet voor verwezenlijking vatbaar recht wordt 
prijsgegeven. Indien dat laatste het geval zou zijn, is art. 3.13 Wet IB 2001 alleen van 
belang voor de wijze waarop het voordeel wordt verrekend met eerdere verliezen van de 
belastingplichtige. In zijn conclusie voor HR 23 november 1977, BNB 1978/5 nam A-G Van 
Soest het standpunt in dat geen sprake was van een voordeel op grond van het totaalwinst-
begrip in combinatie met de oudere rechtspraak. De Hoge Raad overwoog echter:

‘dat in voormelde door het hof vastgestelde feiten ligt besloten dat belangheb-
bende een voordeel heeft verkregen doordat het Rijk een gedeelte van belang-
hebbendes schuld aan de bank heeft gekweten alsmede dat deze schuld een 
ondernemingsschuld van belanghebbende was en dat de kwijting, zulks gezien 
in samenhang met de Overbruggings-financieringsregelingen, een zakelijk 
karakter had; dat derhalve dit voordeel door belanghebbende is verkregen uit 
onderneming, zodat het in beginsel tot zijn in 1972 genoten winst behoort.’.

Uit deze overweging kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat sinds de invoering 
van art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964 het voordeel uit hoofde van het prijsgeven van 
een niet voor verwezenlijking vatbaar recht ook een voordeel uit hoofde van de onderne-
ming is en tot de winst gerekend dient te worden, tenzij de kwijtscheldingswinstvrijstel-
ling van toepassing is. Naar mijn mening is dit ook een logische uitkomst, omdat de 
mening van de advocaat-generaal mijns inziens zou leiden tot de ongewenste conclusie 
dat de wetgever niet in staat is een door de Hoge Raad gedefinieerd totaalwinstbegrip te 
corrigeren.

7.2.4 Het begrip ‘prijsgeven’

7.2.4.1 Prijsgeven als aandeelhouder of crediteur
Indien de crediteur tevens aandeelhouder van de debiteur is, komt de vraag op wat het 
motief is voor het prijsgeven van een vordering. Vindt het prijsgeven zijn oorsprong in het 
crediteurschap (zakelijke kwijtschelding) of in de persoonlijke relatie tussen de debiteur 
en crediteur (onzakelijke kwijtschelding)? Dit onderscheid werd door de Hoge Raad reeds 
in oude jurisprudentie gemaakt.20 Indien de kwijtschelding zijn oorsprong vindt in het 
crediteurschap verkrijgt de debiteur een voordeel uit hoofde van het prijsgeven van een 
vordering en dient hij het voordeel in beginsel tot de fiscale winst te rekenen. Indien het 
prijsgeven van de vordering voortvloeit uit de aandeelhoudersrelatie behoort de kwijt-
schelding van de vordering niet tot de winst van de debiteur. Immers, op grond van het 
totaalwinstbegrip van art. 3.8 Wet IB 2001 dient de winst gezuiverd te worden van alle 
zaken die niet hun oorsprong in de bedrijfsvoering vinden.21

Er is geen enkele reden om een kwijtschelding binnen concernverband anders te behan-
delen dan een kwijtschelding tussen niet-gelieerde partijen.22 In geval van een kwijtschel-
ding binnen concernverband zal beoordeeld moeten worden of de kwijtschelding ook in 
derdenverhoudingen zou kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities.23 Indien dat het 

20 Zie HR 5 december 1928, B 4405 en HR 5 december 1928, B 4406.
21 Zie ook Van Dijck, WFR 1957/953. Ook in de parlementaire behandeling van art. 12 (oud) Wet Vpb 

1969 is nadrukkelijk aangegeven dat een onzakelijke kwijtschelding nimmer aanleiding kan 
geven tot toepassing van art. 3.13, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969. 
Zie NvT, EK 2000-2001, 27 209, nr. 89b, p. 2.

22 Zie ook R.J. de Vries, ‘De kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen concernverband: een fata mor-
gana?’, WFR 2002/1741.

23 Evenzo G.T.K. Meussen, ‘Het (on)zakelijk formeel prijsgeven van een schuld aan een verbonden 
lichaam en art. 12, derde lid, Wet VPB 1969: een reactie’, WFR 2003/1909 en R.J. de Vries, ‘Econo-
mische tegenwind en fiscaliteit: kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) 
vorderingen’, TFO 2004/3.
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geval is, is de kwijtschelding zakelijk. Indien een groepsmaatschappij een vordering kwijt-
scheldt, terwijl de overige schuldeisers dat niet doen, is dat naar mijn mening een (sterke) 
indicatie dat een aandeelhoudersmotief aan de kwijtschelding ten grondslag ligt. Waarom 
zou immers een (zakelijk handelend) schuldeiser zijn rechten opgeven, terwijl de andere 
schuldeisers dat niet doen?
Voor een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie tot en met begin 2001 inzake het 
onderscheid tussen zakelijk en onzakelijk prijsgeven verwijs ik naar de dissertatie van 
Bouwman.24 In de jurisprudentie in de jaren daarna zijn mijns inziens geen nieuwe ele-
menten toegevoegd.

In de praktijk leeft vaak het misverstand dat de kwijtschelding van het volwaardige deel 
van een lening per definitie onzakelijk is en de kwijtschelding van het onvolwaardige deel 
per definitie zakelijk is. Dat is niet zo, omdat het gaat om het motief voor de kwijtschel-
ding. Dit is bij de invoering van het huidige art. 13ba Wet Vpb 1969 ook expliciet door de 
staatssecretaris aangegeven toen hij opmerkte: ‘Wellicht ten overvloede zij overigens 
opgemerkt dat de vraag naar de volwaardigheid van een vordering en de vraag of een 
schuldvordering om zakelijke dan wel onzakelijke redenen wordt prijsgegeven, niet 
noodzakelijkerwijs met elkaar overeenkomen. Net zoals het prijsgeven van een volwaar-
dige vordering niet per definitie onzakelijk is, is evenmin het prijsgeven van een onvol-
waardige vordering per definitie zakelijk.’25

Bouwman merkt op dat indien een op niet-zakelijke gronden verstrekte lening wordt 
kwijtgescholden, dit niet per definitie een onzakelijk prijsgeven is.26 Indien sprake is van 
een zakelijk motief, dan is naar zijn mening de waarde van de vordering ten tijde van het 
prijsgeven bij de crediteur aftrekbaar. Bouwman leidt dit af uit HR 2 december 1998, BNB 
1999/38*. De Hoge Raad oordeelde dat de waarde van de vordering uit hoofde van een 
lening die destijds uit hoofde van het aandeelhouderschap was verstrekt, wel degelijk 
aftrekbaar zou kunnen zijn als kosten ter behoud van de dienstbetrekking.
Naar mijn mening kan dit arrest echter niet worden doorgetrokken naar de problematiek 
van de op niet-zakelijke gronden verstrekte lening. Indien sprake is van een onzakelijke 
lening, raken waardemutaties van die lening op basis van vaste jurisprudentie het fiscale 
resultaat niet.27 De arresten zijn weliswaar gewezen voor de crediteur, maar kunnen op 
basis van de gevolgde redenering mijns inziens worden doorgetrokken naar de debiteur. 
Een onzakelijk verstrekte lening die wordt kwijtgescholden, leidt derhalve niet tot winst 
bij de debiteur.
Indien er een zakelijk motief is dat niet opkomt uit het crediteurschap om de vordering 
uit hoofde van een onzakelijk verstrekte lening die nog enige waarde heeft, kwijt te schel-
den, zou mijns inziens onder omstandigheden wel sprake kunnen zijn van een fiscaal 
aftrekbare last. De vraag is wat de tegenprestatie van de debiteur is voor de kwijtschel-
ding. Indien bijvoorbeeld de crediteur de vordering heeft prijsgegeven om een leveran-
cierscontract te verkrijgen, zal het bedrag dat is prijsgegeven moeten worden aangemerkt 
als onderdeel van de verwervingskosten voor dat contract. Vervolgens zal op basis van 
goed koopmansgebruik moeten worden geoordeeld of dergelijke kosten ineens dan wel 
gedurende de looptijd van het contract ten laste van het fiscale resultaat kunnen worden 
gebracht. Indien de crediteur de vordering heeft prijsgegeven om aandelen te verwerven 
in de debiteur, zal het prijsgegeven bedrag een onderdeel van de kostprijs van de aandelen 
vormen en derhalve niet in aftrek komen.

24 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 388-394.

25 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 2. Zie ook redactie Vakstudie Nieuws 2006/2.14 naar aanleiding van de 
brief van de staatssecretaris, EK 2005-2006, 29 686, nr. G.

26 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 398.

27 Ik verwijs naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2 en de aldaar besproken arresten.
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7.2.4.2 Prijsgeven als bewuste activiteit?

7.2.4.2.1 Prijsgeven dient feitelijk te worden opgevat
De vordering moet zijn prijsgegeven, wil de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepas-
sing zijn. Dit vereist een zekere mate van bewust handelen door de crediteur, zo wordt 
algemeen aangenomen.28

Uit HR 7 december 2001, BNB 2002/46 blijkt dat het prijsgeven niet uitdrukkelijk hoeft te 
gebeuren, maar dat het prijsgeven ook uit het geheel van de omstandigheden kan worden 
afgeleid. Het hof ging ervan uit dat een formele kwijtschelding nodig was om in de vrij-
stelling te kunnen delen. Het hof was derhalve van mening dat de vrijstelling niet kon 
worden toegepast, ondanks het feit dat ‘gelet op alle in het geding gebleken omstandig-
heden, de inning van de schuld zozeer onwaarschijnlijk is geworden dat de kans dat de 
schuld niet meer wordt voldaan op honderd procent moet worden geschat (en…) de 
schuldeiser geen pogingen (meer) onderneemt om de schuld te innen.’ De Hoge Raad over-
woog echter:

‘Indien het Hof ervan is uitgegaan dat van prijsgeven in de zin van art. 8, lid 1, 
letter c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 slechts sprake kan zijn 
indien uitdrukkelijk wordt kwijtgescholden, berust het oordeel op een onjuiste, 
te beperkte, opvatting van dat begrip prijsgeven. Indien het Hof heeft bedoeld 
dat niet is gebleken dat in feite K BV definitief had afgezien van pogingen haar 
vordering te innen, is het oordeel niet toereikend gemotiveerd.’29

Van een prijsgeven kan niet gesproken worden indien bij een failliete debiteur vrijval-
winst ontstaat door het verbindend worden van de uitdelingslijst. De Hoge Raad overwoog 
in HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392:
‘Het tweede onderdeel van het middel keert zich tegen dit oordeel met het betoog dat wel 
degelijk sprake is van het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, aan-
gezien de schuldeisers door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst als het 
ware gedwongen werden hun rechten op te geven, en dat van hen geen actieve daad van 
kwijtschelding werd verwacht.
Ook dit onderdeel faalt, nu immers het faillissement van A BV heeft geleid tot haar ont-
binding en tot de vereffening van haar vermogen door het verbindend worden van de 
enige uitdelingslijst, zodat de schuldeisers als gevolg hiervan hun rechten in feite teloor 
zagen gaan en dus niet kan worden gesproken van het “prijsgeven van rechten”’.30

Bij de homologatie van een aangeboden akkoord is wel sprake van een prijsgeven.31 De 
schuldeisers zien dan immers definitief af van een deel van hun rechten.

7.2.4.2.2 Onderscheid tussen actief en passief prijsgeven realistisch?
In de literatuur is door meerdere auteurs de vraag opgeworpen of het onderscheid tussen 
het actief en passief prijsgeven van schulden niet kunstmatig en irrealistisch is, met name 
in het geval van een faillissement. Russo vraagt zich af wat het verschil is tussen een fail-
lissement waarbij de crediteuren een akkoord sluiten enerzijds en een faillissement waar 
de crediteuren dat niet doen omdat er toch niets te halen valt anderzijds.32 Hij geeft aan 
dat deze vraag temeer klemt indien bedacht wordt dat een schuldeisersakkoord verbin-
dend is voor alle schuldeisers. Ook de niet-aanwezige (passieve) schuldeisers en de schuld-
eisers die (actief) tegenstemmen zijn gebonden aan het akkoord. Naar mijn mening maakt 

28 Zie o.a. P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met 
(het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824 en A.G. Geesink, ‘Het labyrint van 
een faillerende fiscale-eenheidsdochter’, WFR 2004/137.

29 HR 7 december 2001, BNB 2002/46, r.o. 3.4.
30 R.o. 3.3.2.
31 HR 26 november 1980, BNB 1981/4.
32 R. Russo in zijn noot in FED onder HR 14 oktober 1992, FED 1992/912.
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het voor de toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen verschil of de schuld-
eisers vrijwillig of gedwongen akkoord zijn gegaan.33

Uit HR 18 oktober 2002 (Fokker II), BNB 2003/44c is inmiddels gebleken dat het in staat van 
faillissement verkeren alsmede het verbindend worden van de slotuitdelingslijst niet vol-
doende zijn om tot een vrijval van schulden te concluderen. Dat betekent dat voor alle 
drie de wijzen waarop een faillissement kan eindigen, kan worden geconcludeerd dat dit 
zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Bij beëindiging van een faillissement door een 
schuldeisersakkoord is de winst voor zover die uitgaat boven de verliezen vrijgesteld. 
Beëindiging van een faillissement wegens gebrek aan baten of door het verbindend wor-
den van de slotuitdelingslijst leidt niet tot een vrijval van de schulden. De discussie over 
het al dan niet kunstmatige onderscheid tussen actief en passief prijsgeven blijft echter 
relevant voor de in de fiscale eenheid opgenomen faillerende vennootschap. Indien haar 
faillissement namelijk eindigt door een akkoord kan de fiscale eenheid de kwijtschel-
dingswinstfaciliteit claimen met inachtneming van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969, terwijl 
als het faillissement eindigt wegens de toestand van de boedel of het verbindend worden 
van de slotuitdelingslijst dat niet het geval is. Alsdan zal, als gevolg van de ontbinding van 
de vennootschap, de fiscale eenheid belastbare winst hebben tot het bedrag van de niet 
voldane schulden. Uiteraard is dit een weinig bevredigende conclusie.34

7.2.4.2.3 Uitleg staatssecretaris te beperkt
De staatssecretaris is op grond van het arrest HR 7 december 2001, BNB 2002/46 van 
mening dat voor de toepassing van de vrijstelling een zekere bewuste activiteit vereist is 
van de crediteur. Indien een schuld lager wordt gewaardeerd omdat de vordering van de 
crediteur is verjaard nadat de crediteur vijf jaar niets van zich heeft laten horen, is daar 
naar de mening van de staatssecretaris geen sprake van. De vrijstelling is dan niet van toe-
passing op de aldus behaalde winst.35

De uitleg van de staatssecretaris van het genoemde arrest is naar mijn mening te beperkt. 
De conclusie dat geen sprake kan zijn van een ‘prijsgeven’, indien een leverancier niets 
van zich laat horen en de vordering verjaart, kan naar mijn mening niet worden getrok-
ken uit voornoemd arrest. De Hoge Raad geeft nadrukkelijk aan dat er geen sprake hoeft 
te zijn van een kwijtschelding. In de betreffende casus bleek uit de communicatie van de 
zijde van de crediteur dat de vordering niet meer zou worden geïnd.36 Dat een dergelijke 
expliciete (bewuste) communicatie een voorwaarde is, blijkt niet uit de overweging van 
de Hoge Raad. Dat een vordering door de crediteur is prijsgegeven, kan naar mijn mening 
evenzeer blijken uit het feit dat geen pogingen meer worden ondernomen om de vorde-
ring te innen. Er mag mijns inziens van uitgegaan worden dat een dergelijk ‘stilzitten’ van 
de crediteur een bewuste keuze is.37

Ik zie mijn mening bevestigd in het arrest HR 12 augustus 2005, BNB 2005/352*. Kort 
samengevat betreft het de volgende casus. Nadat gedurende een periode van twee jaar 
door belanghebbende bedragen zijn afgelost op de schuld, heeft belanghebbende in een 
gesprek met de crediteur een bedrag aangeboden ter finale kwijting. De crediteur heeft 
dit aanbod afgewezen. Vervolgens is door belanghebbende nog een klein bedrag afgelost, 
waarna geen verdere aflossingen meer hebben plaatsgevonden. De crediteur heeft vervol-
gens geen pogingen ondernomen om de vordering te innen. Nadat de schuld is verjaard, 

33 Evenzo M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 164 en G.T.K. Meussen, ‘Herzien regime fiscale eenheid: gevolgen voor de insolventiepraktijk’, 
TvI 2002/6, p. 310.

34 Zie ook P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met 
(het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/6509 en A.G. Geesink, ‘Het labyrint van 
een faillerende fiscale-eenheidsdochter’, WFR 2004/137.

35 Besluit staatssecretaris van Financiën van 13 oktober 2004, nr. CPP2004/1616M, BNB 2005/34, 
vraag en antwoord 2.

36 Zo was duidelijk dat de vordering niet meer voorkwam in de jaarrekeningen van de crediteur.
37 Anders R.P.C. Cornelisse in zijn noot in BNB onder HR 12 augustus 2005, BNB 2005/352* die van 

mening is dat louter stilzitten niet onder het begrip ‘prijsgeven’ kan worden begrepen.
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heeft de inspecteur deze op nihil gewaardeerd en het bedrag van de schuld tot de winst 
gerekend. Het hof overweegt:

‘6.1. De Inspecteur verdedigt dat bij het enkele oninbaar worden van de vorde-
ring wegens verjaring niet van “prijsgeven” kan worden gesproken omdat de 
civiele vordering nog in de vorm van een natuurlijke verbintenis voortbestaat. 
Met deze stelling wordt echter miskend dat blijkens artikel 3.13, eerste lid, van 
de Wet, het antwoord op de vraag of van prijsgeven sprake is, moet worden 
bezien vanuit de positie van de schuldeiser en niet vanuit de positie van de 
schuldenaar, en voorts dat het prijsgeven in de fiscale wetgeving een materieel 
criterium inhoudt dat niet noodzakelijkerwijs is gebonden aan de civielrechte-
lijke verjaringstermijn van een vordering. 6.2. Nu kaashandel D respectievelijk 
kaashandel E sinds eind augustus 1995 geen enkele poging meer hebben onder-
nomen om de uitstaande vordering te innen ondanks het feit dat belangheb-
bende en zijn echtgenote blijkens het boekenonderzoek sindsdien (definitief) 
met aflossen zijn gestopt, acht het Hof aannemelijk dat bedoelde vordering 
door de schuldeiser is prijsgegeven in de zin van artikel 3.13, eerste lid, 
onderdeel a, van de Wet.’

Hoewel de crediteur het aanbod tot betaling van een bedrag ter finale kwijting heeft afge-
wezen en de vordering dus bewust niet heeft prijsgegeven, mag uit de feitelijke gedragin-
gen van de crediteur, namelijk het vijf jaar stilzitten, zo begrijp ik het hof, worden gecon-
cludeerd dat de vordering feitelijk toch is prijsgegeven.
In cassatie is vervolgens niet meer in geschil tussen partijen dat de vordering is prijsgege-
ven. De Hoge Raad kan zich hier blijkbaar eveneens in vinden, gegeven het feit dat geen 
ambtshalve cassatie plaatsvindt.

7.2.4.3 Kwijtschelding onder voorwaarden
Aan een kwijtschelding kunnen voorwaarden verbonden zijn. De vraag rijst wat de fiscale 
gevolgen daarvan zijn.

7.2.4.3.1 Jurisprudentie
In HR 22 oktober 1986, BNB 1986/355 was de situatie aan de orde van een veehouder die 
een bijdrage van de gemeente ontving. Aan deze bijdrage waren voorwaarden verbonden. 
Indien achteraf zou blijken dat niet aan de voorwaarden was voldaan, zou B&W kunnen 
besluiten om de verstrekte gelden terug te vorderen. Voorzichtigheidshalve passiveerde 
de veehouder de ontvangen bedragen. Toen bleek dat de ontvangen bedragen niet behoef-
den te worden terugbetaald, liet belanghebbende de passiefpost vrijvallen. In geschil was 
of op de winst de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing was. De advocaat-gene-
raal was van mening dat het voordeel van het vrijvallen van de passiefpost inderdaad in 
de vrijstelling kon delen. De keerzijde van de passiefposten, opgevoerd wegens de kans op 
het ontstaan van verplichtingen, moet naar zijn mening worden ondergebracht onder 
‘rechten’ als bedoeld in art. 8, onderdeel c Wet IB 1964. Naar mijn mening ten onrechte. 
De kans op het ontstaan van een verplichting, derhalve een recht voor de gemeente, kan 
niet worden gelijkgesteld met het recht zelf.38 Indien het recht niet ontstaat, omdat de 
ontbindende voorwaarden niet intreden, kan dat ook niet worden prijsgegeven.
Terecht concludeerden naar mijn mening het hof en de Hoge Raad dan ook dat aangezien 
de gemeente geen recht had tot terugvordering er ook geen recht prijsgegeven kon zijn. 
De vrijstelling was derhalve niet van toepassing.

In Hof Den Haag 23 september 1997, V-N 1997/4712 was de volgende situatie aan de orde. 
Belanghebbende kreeg in 1989 van zijn familie afgerond 50% van de schulden kwijtge-
scholden onder de voorwaarde dat de resterende schulden conform een vastgesteld aflos-
singsschema zouden worden voldaan. Indien dat niet het geval zou zijn, verbeurde belang-

38 Evenzo G. Slot in zijn noot in de BNB onder genoemd arrest.
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hebbende een boete die nagenoeg gelijk was aan de kwijtgescholden bedragen. Toen 
belanghebbende in 1993 niet langer aan zijn aflossingsverplichtingen voldeed, verbeurde 
hij de boete. Uiteindelijk werd in 1996 tegen betaling van een bedrag finale kwijting ver-
leend voor de resterende schulden (waaronder de schuld uit hoofde van de boetebepaling). 
In 1989 claimde belanghebbende de kwijtscheldingswinstvrijstelling voor de kwijtge-
scholden schulden. Toen hij in 1993 de boete verbeurde, passiveerde hij de aldus ontstane 
schulden. In geschil was of de bedragen terecht waren gepassiveerd. Naar het oordeel van 
het hof was dat inderdaad het geval. Het hof overwoog:

‘6.1 Op grond van de inhoud van de onder 3.2 en 3.3 vermelde notitie en nota-
riële akte en na afweging van hetgeen partijen over en weer ter ondersteuning 
van hun standpunten hebben aangevoerd, komt het Hof tot het oordeel dat in 
1989 sprake is geweest van een reële en definitieve (gedeeltelijke) kwijtschel-
ding van de destijds op belanghebbende rustende huwelijksvermogens- en erf-
rechtschuld. (…) 6.2 Hiervan uitgaande en in aanmerking nemende dat onbe-
twist is dat de vorderingen van de erven en belanghebbendes moeder op hem 
destijds tot in ieder geval het kwijtgescholden gedeelte niet voor verwezenlij-
king door de crediteuren vatbaar waren, heeft belanghebbende in 1989 naar 
’s Hofs oordeel terecht het kwijtgescholden bedrag aangemerkt als onder de 
vrijstelling van art. 8, lid 1, aanhef en letter c, van de Wet vallende kwijtschel-
dingswinst. Voor het kwijtgescholden bedrag behoefden deze schulden dan ook 
niet langer op de balans van belanghebbendes onderneming gepassiveerd te 
blijven. 6.3 Er was naar ’s Hofs oordeel evenmin reden op die balans een schuld 
ad f 190 000 op te nemen (…). Belanghebbende stelt dan ook terecht dat voor 
passivering van het bedrag van f 190 000 eerst in 1993 aanleiding bestond, toen 
hij niet meer in staat was aan zijn verplichtingen te voldoen en de crediteuren 
zich op het boetebeding beriepen. 6.4 Aangezien, naar uit het vorenoverwogene 
volgt, het schuldgedeelte dat in 1989 is kwijtgescholden naar ’s Hofs oordeel 
niet gelijk is aan en evenmin gelijkgesteld kan worden met de schuld die in 
1993 ontstond uit hoofde van het inroepen, door de crediteuren, van het boete-
beding, bestaat ook geen grond voor de door de inspecteur in zijn meer subsidi-
aire stelling bepleite redelijke wetstoepassing. Naar belanghebbende met juist-
heid stelt, zijn de door deze gebeurtenissen opgeroepen fiscale gevolgen inhe-
rent aan de wettelijke bepalingen op dit stuk.’

Ik neem aan dat belanghebbende in zijn aangifte 1996 opnieuw de vrijstelling zal hebben 
geclaimd voor het bedrag dat in 1996 is kwijtgescholden. Hoewel die uitkomst bizar lijkt, 
is dat mogelijk omdat de schuld die in 1993 ontstond niet gelijk was te stellen met de 
schuld die in 1989 was kwijtgescholden. Een kwijtscheldingswinstvrijstelling in 1996 is 
naar mijn mening – om met de woorden van belanghebbende te spreken – inherent aan 
de wettelijke bepalingen op dit stuk.

7.2.4.3.2 Kwijtschelding onder ontbindende voorwaarde
Niet ongebruikelijk is dat een schuld wordt kwijtgescholden onder ontbindende voor-
waarden. Dit fenomeen doet zich met name voor bij internationale concerns, waarbij de 
achtergrond de volgende is. In verschillende landen is de aandeelhouder verplicht maat-
regelen te nemen indien het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt of daalt 
beneden een bepaald percentage van het gestorte kapitaal ter verbetering van de financi-
ele situatie op straffe van aansprakelijkheid voor de schulden en/of liquidatie van de ven-
nootschap van rechtswege. Een oplossing is dan dat de moedermaatschappij de schuld 
kwijtscheldt onder de ontbindende voorwaarde dat de schuld, alsmede rente die in de tus-
sentijd verschuldigd zou zijn geweest, herleeft indien en voor zover de financiële positie 
van de schuldenaar dat toestaat.39 Een materieel gelijkwaardige variant deed zich voor in 

39 In het internationale jargon heet een dergelijke kwijtschelding: ‘waiver with reinstatement 
clause’.
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HR 9 februari 2000, BNB 2000/235c*, waar de moedermaatschappij een vordering op haar 
Argentijnse dochtermaatschappij omzette in een vordering onder opschortende voor-
waarde. De voorwaarde hield in dat de dochtermaatschappij de bedragen (opnieuw) ver-
schuldigd werd indien en voor zover het opnemen van die schuld er onder Argentijnse 
regelgeving niet toe leidde dat zij werd ontbonden of haar kapitaal moest verlagen.
Het arrest betrof de vraag of het verlies bij de crediteur moest worden teruggenomen op 
grond van het toenmalige art. 13b Wet Vpb 1969. In dit verband komt de vraag op wat het 
gevolg is voor de debiteur indien onder een ontbindende voorwaarde de schuld wordt 
kwijtgescholden of de schuld wordt omgezet in een voorwaardelijke schuld zoals in 
genoemd arrest. Een ontbindende voorwaarde dat herleving van de schuld niet leidt tot 
ontbinding van de vennootschap, zal bij een Nederlandse debiteur niet aan de orde zijn. 
Indien een in Nederland gevestigde vennootschap een negatief eigen vermogen heeft, 
wordt de aandeelhouder immers niet gedwongen tot maatregelen op straffe van ontbin-
ding van de vennootschap. In de Nederlandse context zou gedacht kunnen worden aan de 
ontbindende voorwaarde dat de debiteur een bepaalde solvabiliteit of interest cover 
ratio40 heeft.
Civielrechtelijk zal het prijsgeven onder ontbindende voorwaarde gekwalificeerd moeten 
worden als een afstand om baat. De vordering wordt opgegeven door de schuldeiser in ruil 
voor een voorwaardelijke vordering. De schuldenaar wordt bevrijd van zijn schuld in ruil 
voor een voorwaardelijke schuld. Een voorwaardelijke vordering of schuld dient op grond 
van goed koopmansgebruik te worden gewaardeerd met inachtneming van de kans dat de 
schuld daadwerkelijk zal ontstaan.41 Dit betekent dat, gegeven de situatie waarin de 
schuld voorwaardelijk wordt prijsgegeven, de schuld en vordering veelal op nihil dan wel 
een laag bedrag zullen worden gewaardeerd.
Om de fiscale gevolgen bij de debiteur te kunnen duiden, is ook in deze situatie naar mijn 
mening allereerst van belang of het voorwaardelijk prijsgeven zijn oorsprong vindt in de 
aandeelhoudersrelatie of in de crediteursrelatie. Indien de achtergrond van het voorwaar-
delijk prijsgeven is om te voorkomen dat de aandeelhouder aansprakelijk wordt of de ven-
nootschap van rechtswege in liquidatie treedt, dringt de conclusie zich op dat het aandeel-
houderschap de oorsprong is van het voorwaardelijk prijsgeven. Dat geldt temeer indien 
in een dergelijke situatie van voorwaardelijk prijsgeven de vordering nog geheel of gedeel-
telijk voor verwezenlijking vatbaar is. Het is mijns inziens ook denkbaar dat een niet-geli-
eerde crediteur onder omstandigheden zijn vordering (gedeeltelijk) voorwaardelijk prijs-
geeft om zo het uiteindelijk te incasseren bedrag te maximaliseren. In dat geval bevindt 
het voorwaardelijk prijsgeven zich uiteraard niet in de aandeelhouderssfeer.
Indien de aandeelhoudersrelatie de oorsprong is van het voorwaardelijk prijsgeven, komt 
de vraag op of in die situatie sprake is van een informele kapitaalstorting in de deelne-
ming. Als het wijzigen van de leningsvoorwaarden kan leiden tot een informele kapitaal-
storting, geldt dit ook voor het voorwaardelijk prijsgeven van een vordering inhoudende 
het omzetten van de bestaande schuldvorderingverhouding in een voorwaardelijke 
schuldvorderingverhouding.42 De voorwaardelijke schuldvorderingverhouding zal zich in 
de kapitaalsfeer bevinden indien is voldaan aan de voorwaarden voor de deelnemer-
schapslening zoals die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in HR 11 maart 1998, BNB 
1998/208c* en HR 25 november 2005, BNB 2006/82c*. Het betreft de volgende voorwaar-
den:
1. de vergoeding is geheel of vrijwel geheel afhankelijk van de winst;
2. de schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers; en
3. de schuld heeft een looptijd van meer dan 50 jaar en is slechts opeisbaar bij faillisse-

ment, surseance van betaling of liquidatie.
Naar mijn mening is aan deze voorwaarden voldaan, omdat het voorwaardelijk prijsgeven 
van de vordering nog meer een kapitaalkarakter heeft dan het omzetten van de lening in 

40 Dit houdt in dat de verschuldigde interest maximaal een zeker percentage van de EBITDA is.
41 Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.
42 Evenzo A-G Van Kalmthout in punt 6.4 van zijn conclusie bij HR 9 februari 2000, BNB 2000/235c*.
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een deelnemerschapslening. Ik licht dat toe aan de hand van bovengenoemde drie crite-
ria.
Ad 1Het ontstaan van de vordering en schuld is afhankelijk van de winst van de debiteur, 
zodat daarmee naar mijn mening a fortiori is voldaan aan het vereiste van winstafhanke-
lijkheid. Indien de vergoeding over de hoofdsom wordt berekend als een vast percentage 
over de hoofdsom vanaf het moment van verstrekking is ook die winstafhankelijk, omdat 
ook die vergoeding eerst verschuldigd zal zijn indien de winst van de debiteur dat toelaat.
Ad 2Aangezien sprake is van een voorwaardelijke schuld, is deze a fortiori achtergesteld 
bij alle concurrente schuldeisers.
Ad 3Omdat de schuld nog een voorwaardelijk karakter heeft en niet opeisbaar is zolang 
de voorwaarden niet zijn ingetreden, is naar mijn mening ook aan het derde vereiste vol-
daan. Wel zal mogelijk opgenomen zijn dat de schuld herleeft en daarmee opeisbaar is in 
geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie.
Op het moment dat de voorwaarden intreden en de schuld en vordering herleven, blijven 
die naar mijn mening het deelnemerschapskarakter behouden. Het intreden van de voor-
waarden noopt mijns inziens niet tot een nieuwe beoordeling van het karakter van de 
lening, aangezien geen nieuwe rechtsverhouding ontstaat. Indien en voor zover de schuld 
op de balans wordt opgenomen, leidt deze passivering derhalve niet tot een fiscaal aftrek-
bare last. Hetzelfde geldt ten aanzien van de vergoeding over de schuld.

Indien het voorwaardelijk prijsgeven niet voortvloeit uit de aandeelhoudersrelatie maar 
uit het crediteurschap, is geen sprake van een informele kapitaalstorting. De debiteur 
wordt dan bevrijd van haar schuld, zij het dat zij hiervoor in ruil een nieuwe voorwaarde-
lijke schuld op zich heeft genomen. Ervan uitgaande dat de waarde van de voorwaarde-
lijke schuld met inachtneming van goed koopmansgebruik op een lager bedrag dient te 
worden gewaardeerd dan de nominale waarde van de oorspronkelijke schuld, realiseert 
de debiteur een winst voor het verschil. De vraag is of de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
hierop van toepassing is. Naar mijn mening is dat inderdaad het geval omdat de vordering 
voor dat bedrag als niet voor verwezenlijking vatbaar kan worden aangemerkt. Het feit 
dat onder voorwaarden de schuld herleeft, verandert de conclusie om de volgende rede-
nen niet.
In de eerste plaats vloeit uit de wettekst voort dat de vrijstelling van toepassing is indien 
het prijsgeven een niet voor verwezenlijking vatbare vordering betreft. Dat de crediteur 
bij dat prijsgeven een voorwaardelijke vordering bedingt, maakt de vordering als zodanig 
niet voor verwezenlijking vatbaar.43

In de tweede plaats brengt ook de ratio van de vrijstelling met zich dat die in deze situatie 
van toepassing is. Een noodzakelijke financiële herstructurering dient niet door belasting-
heffing te worden gefrustreerd.
In de derde plaats leidt het toepassen van de vrijstelling niet tot (toekomstige) oneven-
wichtigheden. De voorwaardelijke lening bevindt zich, zoals ik hiervoor heb aangegeven, 
fiscaal (veelal) in de kapitaalsfeer. Dat betekent dat het herleven van de schuld niet leidt 
tot een fiscaal aftrekbare last bij de debiteur.
In de vierde plaats merk ik op dat het voorwaardelijk prijsgeven van de vordering grote 
gelijkenis vertoont met de situatie dat de vordering wordt prijsgegeven en amortisatie- of 
winstbewijzen worden uitgereikt. Smeets en Schonis werpen de vraag op of het omzetten 
van een schuld in amortisatiebewijzen dan wel het bedingen van winstbewijzen van 
invloed kan zijn op de kwalificatie ‘prijsgeven’ van niet voor verwezenlijking vatbare 
rechten. Zij merken op: ‘Het antwoord op deze vraag is van geen betekenis indien, zoals 
dikwijls het geval is, de kontante waarde van de verplichting ingevolge deze bewijzen op 
nihil gewaardeerd moet worden; in de veronderstelling dus dat, redelijkerwijs gesproken, 

43 Voor zover een waarde aan de voorwaardelijke vordering moet worden toegekend is uiteraard 
geen sprake van de vrijstelling. Er is voor dat bedrag dan ook geen winst bij de debiteur omdat 
die de schuld dan in beginsel ook op dat bedrag zal dienen te waarderen. Zie ook HR 28 oktober 
1992, BNB 1993/206*.
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geen kans bestaat op uitkeringen ten laste van toekomstige winsten.’44 Naar de mening 
van Smeets en Schonis was de vrijstelling dan ook van toepassing in die situaties.

7.2.4.3.3 Kwijtschelding onder opschortende voorwaarde
Het komt voor dat bij het verstrekken van de lening wordt afgesproken dat indien zich 
bepaalde omstandigheden voordoen de schuld geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgeschol-
den. Naar mijn mening zal dan op het moment dat die omstandigheden zich voordoen 
beoordeeld dienen te worden of de vordering niet voor verwezenlijking vatbaar is, in welk 
geval de vrijstelling van toepassing is.45 Dit vloeit voort uit het feit dat aan opschortende 
voorwaarden fiscaal eerst gevolgen worden verbonden wanneer die voorwaarden zijn 
ingetreden. Bovendien brengt de ratio van de kwijtscheldingswinstvrijstelling mijns 
inziens ook met zich om eerst op het moment dat de kwijtschelding zich daadwerkelijk 
voordoet te beoordelen of het constateren van belaste kwijtscheldingswinst belemmerend 
is.

7.2.4.4 Betaling door een derde
Indien een derde de schuld van de debiteur voldoet zonder in de plaats te treden van de 
schuldeiser (subrogatie) staat dit gelijk met het door de schuldeiser prijsgeven van zijn 
vordering, zo blijkt uit HR 23 november 1977, BNB 1978/5. In dit arrest was de situatie aan 
de orde dat het Rijk in verband met de slechte financiële situatie van de fruitteeltsector 
een deel van de aflossing op een schuld van een fruitteler voor haar rekening had geno-
men. De Hoge Raad overwoog:

‘dat het voor de ondernemer geen verschil maakt of een niet voor verwezenlij-
king vatbare vordering wordt kwijtgescholden door de schuldeiser dan wel 
wordt gekweten door een derde die niet in de plaats van de schuldeiser wordt 
gesteld; dat derhalve een redelijke toepassing van voormelde bepaling mede-
brengt met de daarin genoemde voordelen op een lijn te stellen het voordeel, 
verkregen door kwijting door een niet in de plaats van de schuldeiser tredende 
derde van een niet voor verwezenlijking vatbare vordering (…)’.

Ik onderschrijf dit oordeel. Op grond van de ratio van de vrijstelling moet het voor de debi-
teur geen verschil maken of zijn schuld door de crediteur wordt prijsgegeven of dat een 
derde zijn schuld voldoet zonder in de plaats van de schuldeiser te treden. Beide vormen 
van verbetering van de financiële situatie van de debiteur dienen niet belemmerd te wor-
den door belastingheffing over de vrijvalwinst.
Naar mijn mening stelt Schonis terecht dat met de situatie dat een derde de schuldeisers 
voldoet zonder subrogatie gelijkgesteld moet worden de situatie waarin een derde aan de 
ondernemer de mogelijkheid biedt zijn schuldeisers te voldoen, bijvoorbeeld door subsi-
dies of bijdragen.46 In een dergelijke situatie zijn de subsidies en bijdragen derhalve onbe-
last, althans voor zover ze de aanwezige verliezen overtreffen.

7.2.4.5 Prijsgeven door verkoop vordering beneden pari aan de debiteur
Indien de crediteur de vordering beneden pari verkoopt aan de debiteur komt dat op het-
zelfde neer als een gedeeltelijke aflossing en kwijtschelding van het restant van de vorde-
ring. Ook bij verkoop van de vordering beneden pari is derhalve sprake van een ‘prijsge-
ven’ van de vordering.47

De vordering gaat op grond van art. 6:161 BW na de verwerving door de debiteur door 
schuldvermenging teniet. Op de winst is de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepas-

44 M.J.H. Smeets en H.M.N. Schonis, De kwijtscheldingswinst, FED, Deventer 1976, derde druk, p. 51.
45 Evenzo R.P.C. Cornelisse in zijn noot onder HR 5 april 1995, FED 1995/612.
46 H.M.N. Schonis, ‘Verliezen en reorganisatie; de lege BV’, WFR 1979/297.
47 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 

2007, p. 291.
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sing indien sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten en voor zover de winst 
uitgaat boven de aanwezige verliezen en de overigens in dat jaar geleden verliezen
Indien sprake is van de inkoop van vorderingen aan toonder, zullen de vordering en 
schuld op grond van art. 6:161, lid 2, onderdeel b BW niet door schuldvermenging teniet 
gaan. De vraag is of er fiscaal dan evenmin sprake is van schuldvermenging. Naar mijn 
mening kan hier een parallel getrokken worden met de inkoop van aandelen. Bij de 
inkoop van aandelen is door de Hoge Raad geoordeeld dat ook als de aandelen civielrech-
telijk niet worden ingetrokken fiscaal toch sprake is van amortisatie.48 Dat is alleen 
anders als de aandelen worden ingekocht ter tijdelijke belegging. Datzelfde heeft mijns 
inziens te gelden voor de verwerving van vorderingen aan toonder. Alleen indien deze ter 
tijdelijke belegging zijn ingekocht, zal mijns inziens geen sprake zijn van het fiscaal 
tenietgaan van de vordering en schuld.

7.2.4.6 Overname vorderingen beneden pari door aandeelhouder
Van een prijsgeven is geen sprake indien de aandeelhouder vorderingen van crediteuren 
overneemt voor een bedrag onder de nominale waarde.49 In HR 22 oktober 1997, BNB 
1998/64* zag de Hoge Raad geen uitdeling in de overname van vorderingen op de debiteur 
beneden de nominale waarde door de aandeelhouder van die debiteur. Albert uitte kritiek 
op het oordeel van de Hoge Raad:
‘Uit het feit dat de aandeelhouder een vordering op de vennootschap van een onafhanke-
lijke derde overneemt, voor een bedrag dat belangrijk beneden de nominale waarde ligt 
(maar wel een zakelijke prijs is), kan niet zonder meer worden afgeleid dat er geen sprake 
is van een winstuitdeling. De omstandigheden kunnen zodanig zijn dat niet de aandeel-
houder, maar de vennootschap de vordering had moeten overnemen. Als dat laatste het 
geval is, verricht de vennootschap wel degelijk een winstuitdeling. (...)’50

Ook de redactie van Vakstudie Nieuws twijfelde aan de juistheid van het oordeel van de 
Hoge Raad:

‘(...) Indien een onafhankelijke contractspartij bijvoorbeeld wegens kennisach-
terstand akkoord gaat met een bepaalde prijs, is die prijs op zakelijke wijze tot-
standgekomen. De waarde in het economische verkeer (een objectief gegeven) 
is in een dergelijke situatie duidelijk anders. Waar het hier om gaat is of de BV 
aan haar aandeelhouders een mogelijk voordeel laat toekomen dat zij zelf had 
kunnen realiseren. (...) Daaraan lijkt te zijn voldaan, nu (...) de BV zelf finale 
kwijting van haar schuldeiser had kunnen krijgen.’51

In HR 24 mei 2002, BNB 2002/233 was een vergelijkbare situatie aan de orde en de Hoge 
Raad oordeelde opnieuw dat geen sprake was van een uitdeling door de vennootschap aan 
haar aandeelhouders.
Ik onderschrijf het standpunt van Van Soest in zijn noot onder het arrest HR 24 mei 2002, 
BNB 2002/233 dat het de ondernemingsvrijheid van de vennootschap betreft al dan niet 
zelf de vordering te kopen of de schuld af te lossen. Het kan niet zo zijn dat de fiscus op 
de stoel van de ondernemer plaatsneemt door te oordelen dat de vennootschap de vorde-
ring had moeten aankopen en door dat niet te doen haar aandeelhouder heeft bevoor-
deeld.

48 HR 14 november 1956, BNB 1957/20.
49 Indien de aandeelhouder en de debiteur een fiscale eenheid vormen en de aankoop plaatsvindt 

in het kader van de afwikkeling van een faillissement kan wel sprake zijn van een ‘prijsgeven’ als 
bedoeld in art. 3.13 Wet IB 2001. Ik verwijs naar paragraaf 7.4.2.

50 P.G.H. Albert in zijn noot onder HR 22 oktober 1997, FED 1997/815.
51 V-N 1997/4177, punt 7.

FWR_Bobeldijk.book  Page 178  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering 179

7.2.5 Het begrip ‘niet voor verwezenlijking vatbare rechten’

7.2.5.1 Niet voor verwezenlijking vatbaar
De vraag of een vordering al dan niet voor verwezenlijking vatbaar is, is meerdere keren 
in de jurisprudentie aan de orde geweest.52 Een belangrijk arrest in dit verband is HR 
5 april 1995, BNB 1995/219*. De Hoge Raad overwoog als volgt:

‘3.4. De voor de toepassing van de onderhavige vrijstelling gestelde eis dat de 
kwijtschelding betrekking dient te hebben op niet voor verwezenlijking vat-
bare rechten houdt in, dat een redelijk oordelende en zakelijk handelende cre-
diteur op grond van de ten tijde van de kwijtschelding bestaande feiten 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 onaanvaardbare gevolgen zouden lei-
den.’

In de eerste plaats kan uit dit arrest worden opgemaakt dat ten tijde van het prijsgeven 
moet worden beoordeeld of de vordering niet voor verwezenlijking vatbaar is.53 Met 
omstandigheden die zich later voordoen mag dus geen rekening worden gehouden.54 Of 
een vordering voor verwezenlijking vatbaar is, hangt niet alleen af van de vermogenspo-
sitie van de schuldenaar maar ook van de gerealiseerde omzetten en winsten.55 De 
winst(verwachtingen) zeggen namelijk ook iets over de mate waarin de vordering voor 
verwezenlijking vatbaar is. Van het prijsgeven van rechten is overigens geen sprake 
indien en voor zover de schuldenaar een tegenprestatie heeft geleverd.56

In de tweede plaats kan worden geconcludeerd dat de beoordeling dient plaats te vinden 
vanuit het oogpunt van een ‘redelijk oordelende en zakelijk handelende’ crediteur. Het 
betreft hier dus een geobjectiveerd oordeel. Aangezien het de debiteur is die een beroep 
doet op de vrijstelling, zal hij aannemelijk moeten maken dat een redelijk denkend en 
zakelijk handelend crediteur tot een dergelijk oordeel zou komen.
In de derde plaats kan uit dit arrest worden opgemaakt dat sprake is van niet voor verwe-
zenlijking vatbare rechten indien pogingen tot inning of verhaal (1) vruchteloos zouden 
blijven of (2) naar maatschappelijke opvattingen onaanvaardbare gevolgen zouden heb-
ben. Bij de beoordeling of inning of verhaal vruchteloos is, zal rekening gehouden moeten 
worden met het gegeven of verhaal bij een derde kan worden gezocht. Indien inning zou 
leiden tot liquidatie van de onderneming, kan dat een naar maatschappelijke opvattingen 
onaanvaardbaar gevolg zijn.57 Mijns inziens dienen de woorden ‘naar maatschappelijke 
opvattingen’ ruim te worden uitgelegd.58 Terecht merkt Cornelisse dan ook op dat er niet 
wordt gesproken over algemeen maatschappelijke opvattingen, zodat er ruimte is meer 
betekenis toe te kennen aan opvattingen welke in een bepaald relevant deel van de 
samenleving leven dan de opvattingen die in brede lagen van de samenleving opgeld 
doen.59

52 Voor een overzicht van de jurisprudentie rondom het begrip ‘niet voor verwezenlijking vatbaar’ 
verwijs ik naar de dissertatie van J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen 2001, p. 407 e.v.

53 Evenzo F. Slendebroek, ‘Vrijstelling van kwijtscheldingswinst in concernverband’, WFR 1992/
1834.

54 Evenzo A.J. van Rijnsoever, ‘Kwijtschelding van schulden’, WFR 1969/359 (een reactie op het arti-
kel van W. van Vark, ‘De verwezenlijking van art. 8, letter c, Wet IB’, WFR 1969/161) en J.N. Bouw-
man, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Gronin-
gen 2001, p. 411.

55 Zie Hof Arnhem 23 april 2004, V-N 2004/38.1.1.
56 Zie o.a. HR 28 oktober 1992, BNB 1993/206*.
57 Hof Den Bosch 21 juni 1982, BNB 1983/337.
58 Evenzo Hoogendoorn in zijn noot onder HR 5 april 1995, BNB 1995/219*.
59 R.P.C. Cornelisse in zijn noot onder HR 5 april 1995, FED 1995/612.
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Voor de beoordeling of een vordering niet voor verwezenlijking vatbaar is, is ook HR 
24 december 2004, BNB 2005/108* van belang. De Hoge Raad overwoog aldaar:

‘-3.5.1. Het Hof is er met juistheid van uitgegaan dat de vraag of sprake is van 
niet voor verwezenlijking vatbare rechten in de zin van artikel 8, lid 1, letter c, 
van de Wet, dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de crediteur. 
Indien deze op grond van voor hem kenbare, ten tijde van de kwijtschelding 
bestaande, feiten en omstandigheden zakelijk handelde door (een deel van) de 
vordering kwijt te schelden, is sprake van niet voor verwezenlijking vatbare 
rechten in de zin van artikel 8, lid 1, letter c, van de Wet. -3.5.2. Aan het oordeel 
dat D ten tijde van het prijsgeven van de vordering in redelijkheid niet kan heb-
ben geconcludeerd dat pogingen tot inning van een bedrag van f 680 000 vruch-
teloos zouden blijven, heeft het Hof ten grondslag gelegd dat, gezien de finan-
ciële positie van belanghebbende, de vordering als volwaardig kon worden 
bestempeld en dat D, die middellijk aandeelhouder van belanghebbende was, 
dat duidelijk moet zijn geweest. Voor zover de middelen betogen dat deze moti-
vering ontoereikend is, slagen zij. Zonder nadere motivering, die in de uit-
spraak ontbreekt, is immers onbegrijpelijk waarom D, wanneer het hem duide-
lijk was dat de vorderingen volwaardig waren, voor de verkoop van zijn middel-
lijk belang in H BV en belanghebbende alsmede voor zijn vorderingen in totaal 
genoegen heeft genomen met een bedrag van f 2 500 000.’

Het lijkt erop dat de Hoge Raad ervan uitgaat dat een zakelijk handelend crediteur zijn 
vordering alleen prijsgeeft als deze onvolwaardig is. Voor deze benadering valt mijns 
inziens veel te zeggen. Veronderstellende dat er geen bijzondere relatie tussen de debiteur 
en crediteur is, zou het nogal wat zijn om te oordelen dat een redelijk oordelend crediteur 
een andere keuze gemaakt zou hebben. Je zou de crediteur maar zijn die het betreft!
Mijns inziens moet het hier gaan om een marginale toets60 en dient deze toets erop 
gericht te zijn om eventuele aandeelhoudersmotieven bloot te leggen en de fiscale winst 
te zuiveren van de gevolgen daarvan. Naar mijn mening ging Hof Amsterdam, 
20 november 1997, V-N 1998/19.10 dan ook veel te ver door na eerst te overwegen dat de 
crediteur uitsluitend zakelijk had gehandeld (!) vervolgens te oordelen ‘dat een redelijk 
oordelende en zakelijk handelende crediteur navraag naar definitieve stukken over 1992 
zou hebben gedaan alvorens een definitief standpunt omtrent de afwikkeling van haar 
vordering op belanghebbende te bepalen’. Het hof verbond hieraan de conclusie dat de 
uitkomst van de onderhandelingen dan anders zou zijn verlopen en dus niet het gehele 
bedrag als niet voor verwezenlijking vatbaar kan worden aangemerkt.
Sinds HR 24 december 2004, BNB 2005/108* houd ik het ervoor dat indien een vordering 
wordt prijsgegeven en er geen aandeelhoudersrelatie is, ervan uitgegaan mag worden dat 
deze niet voor verwezenlijking vatbaar is. De vraag komt echter op wat rechtens is als 
sprake is van een nog niet opeisbare vordering die in waarde is gedaald vanwege een stij-
ging van de marktrente. Indien een dergelijke vordering wordt prijsgegeven in de vorm 
van een verkoop beneden pari aan de schuldenaar, is mijns inziens geen sprake van een 
niet voor verwezenlijking vatbaar recht. De winst bij de schuldenaar is dan niet vrijgesteld 
op grond van de kwijtscheldingswinstvrijstelling.61 Ook de ratio van de bepaling brengt 
een dergelijke uitleg met zich omdat geen sprake is van een mogelijke belemmering van 
de voortzetting van een onderneming. Indien echter de onderneming tevens in zwaar 
weer is beland en de schuld niet meer kan voldoen en in dat kader de vordering wordt 
prijsgegeven, zal het gehele voordeel mijns inziens onder de kwijtscheldingswinstvrijstel-
ling vallen.

60 Anders Hoogendoorn in zijn noot onder HR 5 april 1995, BNB 1995/219* die meent dat sprake is 
van een toetsing ten volle aan ‘redelijkheid en zakelijkheid’.

61 Evenzo Q.W.J.C.H. Kok, ‘Enkele aspecten van onvolwaardige schuldvorderingen’, MBB 2007/161 
en J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 295.
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7.2.5.2 Faciliteit van toepassing indien vennootschap wordt ‘uitgekleed’?
Bouwman werpt de vraag op of ongeclausuleerde toepassing van de kwijtscheldingswinst-
vrijstelling wel aan de orde behoort te zijn indien de insolvabiliteit niet is terug te voeren 
op goed bedoelde doch verkeerd uitgepakte ondernemingsbeslissingen, maar op overma-
tige onttrekkingen door de aandeelhouders.62 Bouwman is van mening dat het antwoord 
is dat een ongeclausuleerde toepassing van de vrijstelling in die situaties op zijn minst 
onevenwichtig is te noemen en dat het die gevallen begunstigt die er het minst voor in 
aanmerking komen. Naar zijn mening zou de vrijstelling op dit punt nog eens kritisch 
bekeken moeten worden door de wetgever.
Ook Hofstra was kritisch in zijn noten onder HR 1 november 1989, BNB 1990/63* en HR 
1 november 1989, BNB 1990/64* waar hij opmerkt dat het ‘belastingvrij uitkleden van 
noodlijdende vennootschappen’ in strijd is met doel en strekking van de wet en in elk 
geval voorkomen dient te worden.
De kritiek van Bouwman en Hofstra is mijns inziens niet terecht. Er is geen onevenwich-
tigheid, begunstiging van situaties die daarvoor het minst in aanmerking komen of de 
mogelijkheid noodlijdende vennootschappen belastingvrij uit te kleden.
Van een verkapte winstuitdeling kan slechts sprake zijn indien zij wordt gedekt door 
lopende winst, winstreserves of plaatsvindt in het vooruitzicht van te verwachten winst 
(winstanticipatie).63 Tot de (te verwachten) winst moet – zo blijkt uit de arresten HR 
1 november 1989, BNB 1990/63* en HR 1 november 1989, BNB 1990/64* – tevens worden 
gerekend het gedeelte van de vorderingen van de crediteuren dat niet meer verhaalbaar 
is. De Hoge Raad hanteert in het kader van de winstanticipatie blijkbaar de aanname dat 
de niet voor verwezenlijking vatbare rechten zullen worden prijsgegeven, in welk geval 
bij belanghebbende alsdan winst zal worden geconstateerd. Voor zover de onttrekking 
door de aandeelhouder wordt geput uit het aandelenkapitaal is geen sprake van inkomen 
uit de aandelen; voor zover er meer wordt onttrokken zal dat geput zijn uit de toekom-
stige winst als gevolg van de onverhaalbaarheid van de vorderingen van crediteuren. 
Immers, de onverhaalbaarheid van de vorderingen van de crediteuren loopt gelijk op met 
de toename van de onttrekking door de aandeelhouder. Bartel heeft dit in zijn noot onder 
HR 9 september 1992, BNB 1992/382* cijfermatig duidelijk geadstrueerd. Het moge duide-
lijk zijn dat het onttrekken van gelden aan de vennootschap ten koste van de crediteuren, 
hetgeen in overeenstemming met het systeem van de wet tot het bedrag van het aande-
lenkapitaal onbelast en voor het meerdere belast is in de inkomstenbelasting, moreel ver-
werpelijk is. Dit dient echter civielrechtelijk dan wel strafrechtelijk aangepakt te worden. 
Het beperken van de vrijstelling zoals door Bouwman gesuggereerd werkt in dit verband 
zelfs averechts. Immers, de vorderingen van de crediteuren worden dan als gevolg van de 
verschuldigdheid van vennootschapsbelasting voor een nog groter deel onverhaalbaar.

7.2.5.3 Het begrip ‘rechten’
Onder het begrip ‘rechten’ valt de geldvordering. Ook vorderingen uit anderen hoofde, 
bijvoorbeeld uit hoofde van een pensioen- of lijfrenteovereenkomst vallen onder dit 
begrip. Bij de in paragraaf 7.2.4.3.1 besproken situatie van de door de gemeente verleende 
subsidie, welke door belanghebbende werd gepassiveerd, ontstonden geen ‘rechten’.

7.2.5.4 Ook valutaresultaat op prijsgegeven lening deelt in vrijstelling
Het valutaresultaat dat tot uitdrukking komt bij een kwijtschelding van een schuld valt 
ook onder de vrijstelling. Dit volgt uit HR 25 maart 1998, BNB 1998/180. De situatie was als 
volgt. Belanghebbende had een dollarlening opgenomen bij haar moedermaatschappij. 
Toen de moedermaatschappij enkele jaren later de schuld kwijtschold omdat die niet 
meer voor verwezenlijking vatbaar was, was de dollarkoers gedaald. De inspecteur 

62 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 417.

63 Zie HR 18 februari 1959, BNB 1959/124*, HR 24 september 1980, BNB 1980/332*, HR 7 november 
1934, B 7518 en HR 20 januari 1988, BNB 1988/122*.
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betoogde dat het valutavoordeel niet ontstaan was als gevolg van het prijsgeven van de 
vordering. Het hof gaf de inspecteur hierin gelijk, maar overwoog dat een redelijke uitleg 
van de bepaling inzake de kwijtscheldingswinstvrijstelling met zich bracht ook het koers-
verschil onder het vrijgestelde voordeel te begrijpen. A-G Van Soest meende ‘dat er geen 
grond bestaat voor de toepassing van art. 8, lid 1, aanhef en letter c, Wet IB 1964 jo. art. 8, 
lid 1, Wet Vpb 1969 onderscheid te maken tussen een gedeelte dat aan valutaschomme-
lingen toegerekend kan worden, en een ander gedeelte: het gehele voordeel dat in de boe-
ken van de belanghebbende tot uitdrukking komt, was niet voor verwezenlijking vatbaar 
en daarmee zowel naar de letter als naar de strekking van het voorschrift vrijgesteld.’
De Hoge Raad sloot zich aan bij de bewoordingen van de advocaat-generaal en overwoog:

‘-3.4. De omstandigheid, dat de situatie van belanghebbende zich in die zin had 
ontwikkeld dat zij de schuld, voor zover USD (rond) 13 miljoen te boven gaand, 
niet zou kunnen betalen, brengt mee dat zij het voordelige koersverschil niet 
kan verwezenlijken. De vastlegging van dit resultaat door de kwijtschelding 
door A AB van USD 20 miljoen voldoet dan ook in haar geheel aan de omschrij-
ving “het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuld-
eisers” in de zin van art. 8, lid 1, aanhef en onderdeel c, van de Wet.’

Juch annoteerde onder het arrest in BNB:

‘Naar mijn oordeel is het arrest van de Hoge Raad niet consistent. In de eerste 
volzin van r.o. 3.4 stelt hij uitdrukkelijk vast dat het voordelig koersverschil niet 
kan worden verwezenlijkt, om dan te vervolgen met de vaststelling dat de kwijt-
schelding dan ook in haar geheel aan de omschrijving van art. 8, eerste lid, 
onderdeel c, voldoet. Deze laatste gedachtegang is naar mijn mening niet essen-
tieel nodig om toch hetzelfde resultaat te bereiken. Bij het prijsgeven van de 
vordering scheldt de schuldeiser een bedrag kwijt in vreemde valuta, in dit 
geval US $. Dat bedrag is de kwijtschelding, die moet worden getoetst aan het 
criterium van art. 8, eerste lid, onderdeel c. Dat de schuldenaar een latente 
koerswinst heeft, staat los van de crediteur. Maar deze koerswinst moet toch 
onbelast blijven: immers er is sprake van een latente koerswinst, die belast kan 
worden op het moment dat de koerswinst wordt gerealiseerd. Naar mijn oor-
deel valt er door de kwijtschelding niets meer te realiseren en is de eerste volzin 
van r.o. 3.4 voldoende om dit resultaat te bereiken.’

De redactie van Vakstudie Nieuws is van mening dat het niet onlogisch is het voordeel te 
laten delen in de vrijstelling omdat het betrekking heeft op een kwijtgescholden schuld. 
De relatie die de Hoge Raad legt tussen een koersverschil dat belanghebbende niet kan 
verwezenlijken en de tekst van art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964, waar sprake is van 
niet voor verwezenlijking vatbare rechten van schuldeisers, spreekt de redactie echter 
minder aan. De rechten van de schuldeisers kunnen immers niet betrekking hebben op 
het valutaverschil.
Ik onderschrijf de kritiek van Juch en de redactie van de Vakstudie Nieuws niet.
De analyse van Juch dat de kwijtschelding van de dollarlening niet tot realisatie leidt, acht 
ik niet juist. De debiteur wordt van de schuld bevrijd en de vermogensvooruitgang die zij 
daardoor realiseert is winst. De stelling van Juch zou alleen juist zijn in de visie dat 
art. 3.13 Wet IB 2001 overbodig is, omdat op grond van het totaalwinstbegrip geen voor-
deel wordt behaald bij kwijtschelding. Deze visie is echter door de Hoge Raad afgewe-
zen.64

De kritiek van de redactie van Vakstudie Nieuws is mijns inziens eveneens onterecht. 
Uiteraard is het zo dat de rechten van de schuldeisers geen betrekking hebben op het valu-
taverschil, maar dat doet niet ter zake. Zoals de advocaat-generaal en de Hoge Raad terecht 
aangeven, zal het valutaresultaat nimmer worden gerealiseerd aangezien belangheb-

64 Zie paragraaf 7.2.3.

FWR_Bobeldijk.book  Page 182  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Het prijsgeven van een afgewaardeerde vordering 183

bende niet in staat is zijn schuld af te lossen. Door het prijsgeven wordt het voordeel wel 
verkregen, zodat het voordeel mijns inziens inderdaad ook tekstueel onder de ‘voordelen 
verkregen door het prijsgeven’ kan worden geschaard. Het is mijns inziens dan ook niet 
van belang of het valutavoordeel dat de schuldeiser niet kan verwezenlijken ten minste 
gelijk is aan het voordeel dat de belastingplichtige niet kan verwezenlijken.65

7.2.6 Verrekening met aanwezige verliezen

De voordelen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten behoren 
niet tot de fiscale winst voor zover zij de verliezen uit het verleden en het jaar van kwijt-
schelding overtreffen. Bij de eerste nota van wijziging van de Wet IB 1964 zijn de woorden 
‘uit het verleden’ toegevoegd om vast te leggen dat toekomstige verliezen welke door 
carry back naar het jaar van kwijtschelding worden teruggewenteld geen invloed hebben 
op de omvang van de vrijstelling.66

Indien een kwijtschelding in de loop van een jaar plaatsvindt en in dat jaar – afgezien van 
het voordeel uit hoofde van de kwijtschelding – winst wordt behaald, komt de vraag op of 
die winst dan wel de kwijtscheldingswinst als eerste met de verliezen uit het verleden 
dient te worden verrekend. Voor de belastingplichtige is de eerste variant het gunstigste 
omdat het compensabele verlies dan vermindert en een groter deel van de kwijtschelding 
zal zijn vrijgesteld.
Uit HR 17 april 1974, BNB 1974/226 kan worden opgemaakt dat dit echter niet mogelijk is. 
De Hoge Raad sluit aan bij de letterlijke bewoordingen van de bepaling, alwaar is geregeld 
dat de ‘voordelen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten zijn 
vrijgesteld voor zover de voordelen (…) en de volgens afdeling 3.13 te verrekenen verliezen uit 
het verleden overtreffen.’ [cursivering ACPB]. Hieruit volgt dat verliezen uit het verleden dus 
eerst met de kwijtscheldingswinst moet worden verrekend.67 Ter zake van de reguliere 
winst behaald in het jaar van kwijtschelding is derhalve belasting verschuldigd, ervan uit-
gaande dat het bedrag van de kwijtschelding minimaal gelijk is aan de verliezen. Indien 
gedurende het jaar verlies gemaakt wordt, wordt het bedrag van de kwijtschelding wel 
verrekend met dat verlies. Hoewel er een zekere inconsistentie is met de behandeling van 
winsten in het jaar van kwijtschelding, zie ik vanuit de ratio van de vrijstelling geen grote 
bezwaren tegen verrekening van de kwijtscheldingswinst met het verlies van dat jaar. De 
winst wordt nu eenmaal per jaar bepaald en het doel van de vrijstelling, namelijk het niet 
belemmeren van een herstructurering (geen cash out richting de fiscus) komt niet in 
gevaar met deze vormgeving.
Vanuit een theoretisch oogpunt zou een bepaling van het resultaat tot het moment van 
kwijtschelding de voorkeur hebben. Immers, indien rekening wordt gehouden met de ver-
liezen na de kwijtschelding in het jaar van kwijtschelding, waarom zou dat dan ook niet 
gelden voor verliezen in latere jaren? De enige en mijns inziens ook terechte rechtvaardi-
ging is dat een splitsing op het kwijtscheldingstijdstip tot uitvoeringsproblemen leidt. Ik 
kan me dan ook vinden in de door de wetgever gekozen benadering.
Een andere vraag is hoe voor de toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling omge-
gaan moet worden met latente winsten. Een voorbeeld ter illustratie. Een vennootschap 
heeft fiscaal compensabele verliezen ter grootte van 1.000 en heeft tevens vastgoed met 
een stille reserve van 1.000. Indien de vennootschap voor 1.000 aan schulden krijgt kwijt-
gescholden, zal op grond van art. 8 Wet Vpb 1969 juncto 3.13 Wet IB 2001 de kwijtschel-
dingsfaciliteit geen toepassing vinden. Het bedrag aan kwijtschelding overtreft immers de 
aanwezige verliezen niet. Maar is het terecht dat de vrijstelling geen toepassing vindt? 

65 Anders P.G. Kroon, S.F.M. Niekel en J.W. Tangelder, Wisselkoersveranderingen en fiscus, Fed fiscale 
brochures, FED, Deventer 2000, p. 68 die evenals Verhagen in haar noot onder het arrest in FED 
1998/656 van mening zijn dat het niet te verwezenlijken deel zou moeten worden berekend op 
basis van de wisselkoersverhouding tussen de USD en de valuta van de schuldeiser en niet de 
schuldenaar.

66 TK II 1959-1960, 5380, nr. 10, p. 1.
67 Ook voor art 12 Besluit Vpb 1942 was dit reeds beslist in HR 28 juni 1967, BNB 1967/227.
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Aangezien geen sprake is van cash out zou betoogd kunnen worden dat het niet van toe-
passing zijn van de vrijstelling terecht is. Anderzijds is blijkbaar per saldo geen sprake van 
een fiscaal verlies, maar is er alleen een verschil in het tijdstip waarop de winst respectie-
velijk het verlies in aanmerking wordt genomen. Mijns inziens zou in een dergelijke situ-
atie de vrijstelling dan ook van toepassing dienen te zijn. Het niet van toepassing laten 
zijn van de vrijstelling in een dergelijke situatie kan namelijk ook zelfs aanleiding geven 
tot verdere waardedaling van de vorderingen. Ter illustratie de commerciële balans van 
de vennootschap in de hiervoor geschetste situatie, waarbij verondersteld wordt dat het 
wenselijk is dat de vennootschap een eigen vermogen van ten minste nihil krijgt.

Op de balans is enerzijds een passieve latentie opgenomen in verband met het verschil 
tussen de commerciële en fiscale boekwaarde.68 Tegelijkertijd is een actieve latentie opge-
nomen ter zake van het verlies.69 Ondanks dat de vennootschap slecht draait, kan een 
actieve latentie opgenomen worden ter grootte van de passieve latentie wanneer duidelijk 
is dat het bedrag aan winst op het vastgoed bij verkoop zal kunnen worden verrekend met 
de aanwezige verliezen en de verliezen derhalve voor dat bedrag in de toekomst goedge-
maakt kunnen worden.70

Om het vereiste vermogen van ten minste nihil te verkrijgen, lijkt op het eerste gezicht 
een kwijtschelding van de schuld ter grootte van 1.000 voldoende. De kwijtscheldings-
winst zal echter verrekend worden met het fiscale verlies, als gevolg waarvan de post 
latente vennootschapsbelasting aan de actiefzijde komt te vervallen. Dit heeft tot gevolg 
dat het eigen vermogen met 250 daalt en er additioneel 250 kwijtgescholden dient te wor-
den.
Naar mijn mening zou de vrijstelling van toepassing moeten zijn voor zover het kwijt-
scheldingsvoordeel de verliezen, rekening houdend met aanwezige latente winsten, te 
boven gaat. Aangezien de regeling deze mogelijkheid thans niet biedt, zal de belasting-
plichtige zich moeten behelpen door voorafgaand aan de kwijtschelding de activa met 
latente winsten te herwaarderen voor zover dat is toegestaan op grond van goed koop-
mansgebruik dan wel de winst te realiseren door bijvoorbeeld een verkoop aan een 
groepsmaatschappij. Aanpassing van de wettelijke regeling op dit punt is mijns inziens 
gewenst. Gedacht kan worden aan een wettelijke regeling vergelijkbaar met art. 20a, 
lid 12 Wet Vpb 1969 die een vrijwillige herwaardering van activa mogelijk maakt in het 
jaar waarin een vordering wordt prijsgegeven.

7.3 DE BEHANDELING BIJ DE CREDITEUR

Hierna zal in paragraaf 7.3.1 worden ingegaan op de fiscale gevolgen van het prijsgeven 
indien de crediteur noch een met hem verbonden lichaam een deelneming in de schulde-
naar heeft. In paragraaf 7.3.2 wordt vervolgens ingegaan op de situatie dat de aandeelhou-
der of een met hem verbonden lichaam wel een deelneming in de schuldenaar heeft.

7.3.1 Gevolgen voor de crediteur die geen deelneming in de schuldenaar heeft

Indien een crediteur een niet voor verwezenlijking vatbare vordering prijsgeeft zal, voor 
zover dat nog niet is gebeurd, de boekwaarde van de vordering ten laste van het fiscale 

Vastgoed 1.000 (fiscale boekwaarde 0) Eigen vermogen -1.000

Latente Vpb 250 Schulden 2.000

Latente Vpb 250

68 Zie IAS 12.5 en RJ 272.102.
69 Zie IAS 12.25 en RJ 272.308. Overigens zal in de onderhavige situatie in beginsel een saldering van 

de actieve en passieve latentie plaatsvinden, maar omwille van de duidelijkheid heb ik beide pos-
ten afzonderlijk op de balans vermeld. Zie ook IAS 12.71-76, RJ 115.305 en RJ 272.604-607.

70 Zie IAS 12.35 en RJ 272.312.
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resultaat gebracht kunnen worden. Het verlies is na het prijsgeven van de vordering defi-
nitief.
Dit is anders indien sprake is van een voorwaardelijke kwijtschelding. In dat geval zal 
indien en voor zover de vordering herleeft deze weer op de fiscale balans moeten worden 
opgenomen. Zoals ik in paragraaf 7.2.4.3.2 heb betoogd, zal de voorwaardelijke vordering 
mijns inziens fiscaal als kapitaal moeten worden aangemerkt indien is voldaan aan de 
voorwaarden voor een deelnemerschapslening. Indien de crediteur noch een verbonden 
lichaam aandelen houdt in de debiteur, is de deelnemingsvrijstelling niet van toepas-
sing.71 Voor zover de vordering herleeft bij de crediteur is dan sprake van fiscale winst.
Indien om zakelijke redenen een (gedeeltelijk) volwaardige vordering wordt prijsgegeven, 
zal het van de omstandigheden afhangen of en in hoeverre de waarde van de vordering 
op dat moment of op een later moment ten laste van het fiscale resultaat gebracht kan 
worden. Indien een vordering wordt prijsgegeven om een deelneming te verwerven, zal 
de waarde tot de kostprijs van de deelneming behoren en niet ten laste van het resultaat 
gebracht kunnen worden. Indien sprake is van kosten ter verwerving van een contract 
kunnen de kosten wellicht direct of anders gedurende de looptijd ten laste van het resul-
taat worden gebracht.72

Indien de crediteur noch een met hem verbonden lichaam een deelneming in de schulde-
naar heeft, kan art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vinden.

7.3.2 Gevolgen voor de crediteur die een deelneming in de schuldenaar heeft

7.3.2.1 Toepassing van artikel 13ba Wet Vpb 1969 in geval van prijsgeven

7.3.2.1.1 Algemeen
Art. 13ba Wet Vpb 1969 is van toepassing indien de crediteur of een met hem verbonden 
lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft en de schuldvordering die wordt prijsge-
geven, is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van de crediteur 
of een met hem verbonden lichaam. Dit volgt uit art. 13ba, lid 1 juncto lid 2 onderdeel c 
Wet Vpb 1969.73 Er is naar mijn mening geen aanleiding om aan het begrip ‘prijsgeven’ 
een andere inhoud te geven dan in art. 3.13 Wet IB 2001.74

Op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 zal bij het geheel of gedeeltelijk prijsgeven 
van een afgewaardeerde vordering het afwaarderingsverlies teruggenomen moeten wor-
den, maar kan eenzelfde bedrag direct aan de opwaarderingsreserve worden gedoteerd. 
Vervolgens zal de opwaarderingsreserve belast vrijvallen al naar gelang de waarde van de 
deelneming stijgt. Voor een bespreking van de systematiek van art. 13ba Wet Vpb 1969 
verwijs ik naar hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat er overgangsrecht is getroffen voor de situatie dat 
ten aanzien van de met de schuldvordering corresponderende schuld bij de schuldenaar 

71 Evenzo A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Enkele aspecten van de voorgestelde thin-capitalisati-
onwetgeving’, MBB 2003/350. Zie ook de in noot 4 van hoofdstuk 4 aangehaalde arresten waaruit 
argumenten ontleend zouden kunnen worden dat de deelnemingsvrijstelling mogelijk wel van 
toepassing is.

72 Zie ook HR 2 december 1998, BNB 1999/38* waar de Hoge Raad oordeelde dat als een lening die 
ontstaan is uit hoofde van het aandeelhouderschap wordt kwijtgescholden teneinde de dienstbe-
trekking, en daarmee de inkomsten daaruit, te behouden, de waarde in het economische verkeer 
van de vordering ten tijde van de kwijtschelding tot de aftrekbare kosten kunnen worden gere-
kend.

73 De tekst van art. 13ba, lid 2,aanhef en onderdeel c Wet Vpb 1969 zoals die luidde tot 8 december 
2005 sprak over een schuld die geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven. De huidige wettekst 
spreekt terecht over het prijsgeven van een schuldvordering. Zie ook J.A.R. van Eijsden, ‘Afgewaar-
deerde vorderingen: a never ending story!’, WFR 2004/209.

74 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, Beschouwingen voor de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting, Groningen 2001, p. 422. Ook de redactie van Encyclopedie De Vakstudie gaat daar-
van uit, zie aant. 3.3.1. bij art. 13ba Wet Vpb 1969.
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art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 is toegepast. Art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 zal toepassing hebben 
gevonden, indien een vordering in de periode tussen 1 januari 2001 en 9 december 2005 
is gaan functioneren als eigen vermogen. De sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 blijft op 
grond van het overgangsrecht dan achterwege als een dergelijke vordering wordt prijsge-
geven.75

7.3.2.1.2 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven
Art. 13ba, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 spreekt over het geheel of gedeeltelijk prijsge-
ven van de vordering. Bij letterlijke lezing zou geconcludeerd kunnen worden dat indien 
slechts een (klein) gedeelte van een afgewaardeerde vordering wordt prijsgegeven, het 
gehele afwaarderingsverlies moet worden teruggenomen.76 Een uitleg in lijn met de ratio 
van art. 13ba Wet Vpb 1969 brengt mijns inziens met zich dat slechts een bedrag van het 
afwaarderingsverlies ter grootte van het prijsgegeven deel van de vordering tot de winst 
wordt gerekend.77 Voor zover de vordering in stand blijft, treedt geen sfeerovergang op. 
De vordering zal namelijk weer moeten worden opgewaardeerd zodra het financieel beter 
gaat met de debiteur.

Indien de crediteur noch een met hem verbonden lichaam een deelneming in de debiteur 
heeft en zijn vordering gedeeltelijk prijsgeeft en het restant van de vordering omzet in 
een deelneming in de debiteur, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 in beginsel van toepassing zijn 
op grond van het elfde lid van dat artikel. Dit past mijns inziens ook bij de ratio van de 
regeling, die wenst te voorkomen dat een afwaarderingsverlies ten laste van het resultaat 
wordt gebracht en wanneer het financieel beter gaat met de debiteur de winsten onbelast 
onder de deelnemingsvrijstelling worden genoten. Alleen in de situatie dat er geen ver-
band bestaat tussen de kwijtschelding en de omzetting, mist art. 13ba Wet Vpb 1969 
mijns inziens toepassing.78Art. 13ba, lid 11 Wet Vpb 1969 vereist namelijk een verband 
tussen het verkrijgen van een deelneming en een in art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969 
genoemde omstandigheid. Indien er geen verband tussen de kwijtschelding en de verkrij-
ging van de deelneming kan worden geconstateerd, behoeft het afwaarderingsverlies niet 
te worden teruggenomen.

7.3.2.1.3 Onzakelijk prijsgeven
Allereerst merk ik op dat nogal eens het misverstand bestaat dat indien een vordering 
onzakelijk (op grond van aandeelhoudersmotieven) wordt prijsgegeven, het afwaarde-
ringverlies op de vordering moet worden teruggenomen omdat in die situatie sprake zou 
zijn van een informele kapitaalstorting in de schuldenaar voor het nominale bedrag.79 Dat 
is echter onjuist, het verlies dat is geleden in de hoedanigheid van crediteur is aftrekbaar. 
De informele kapitaalstorting ten tijde van het onzakelijk prijsgeven door de crediteur zal 
gelijk zijn aan de waarde in het economische verkeer van de vordering op dat moment.80

75 Art. IV van de Wet wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de 
behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpas-
sing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen, 29 686, Staatsblad 2005, 613. 
Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.3.6.

76 J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2007, p. 371 zijn van mening dat het gehele afwaarderingsverlies moet worden 
teruggenomen indien een deel van de vordering wordt prijsgegeven.

77 Evenzo van J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, 
Deventer 2007, p. 85. Ik merk nog op dat zij spreken over een ‘pro rata’ deel van het afwaarde-
ringsverlies dat moet worden teruggenomen. Ik heb bewust het woord ‘pro rata’ vermeden omdat 
dat tot onjuiste uitkomsten leidt, indien de vordering niet geheel is afgewaardeerd. Indien een 
vordering is afgewaardeerd van 100 naar 20, bedraagt het afwaarderingsverlies 80. Indien vervol-
gens 25 wordt kwijtgescholden, zal een bedrag van 25 moeten worden teruggenomen en niet het 
pro rata deel dat 20 bedraagt.

78 Indien omzetting en kwijtschelding op hetzelfde moment plaatsvinden, zal in zijn algemeenheid 
niet snel aannemelijk zijn dat er geen sprake is van een verband tussen beide rechtshandelingen.
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Aangezien het onzakelijk prijsgeven als zodanig geen aanleiding is om een afwaarderings-
verlies terug te nemen, komt de vraag op of art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is. 
Meer in het bijzonder is de vraag of een onzakelijk prijsgeven onder onderdeel b of c van 
het tweede lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 valt. Uit de parlementaire behandeling van 
art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 kan worden afgeleid dat een onzakelijke kwijtschelding naar 
de mening van de staatssecretaris onder het begrip ‘functioneren als eigen vermogen’ 
valt.81 In de literatuur wordt getwijfeld aan de juistheid van de visie van de staatssecreta-
ris.82 Door de staatssecretaris is tijdens de parlementaire behandeling van het huidige 
art. 13ba Wet Vpb 1969 opgemerkt dat het voor een onzakelijke kwijtschelding niet van 
belang is of dit onder onderdeel b of c valt.83 Omdat een onzakelijke kwijtschelding bij de 
debiteur niet tot winst leidt, komt men in die situatie aan de uitzondering van art. 13ba, 
lid 4 Wet Vpb 1969 derhalve niet toe. Het onderscheid tussen onderdeel b en c is naar zijn 
mening in zoverre niet van belang.84 Ook is de staatssecretaris ingegaan op de situatie dat 
het prijsgeven van een vordering deels als zakelijk en deels als onzakelijk kan worden 
gekwalificeerd. Omdat het prijsgeven van een vordering naar zijn mening in ieder geval 
onder onderdeel c valt, kan voor het zakelijke deel van de kwijtschelding een beroep 
gedaan worden op de regeling van het vierde lid.85

7.3.2.2 De compenserendeheffingstoets (lid 4)

7.3.2.2.1 Algemeen
Het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb regelt dat winstneming bij de belastingplichtige ter 
zake van het prijsgeven van een vordering niet plaatsvindt voor zover het prijsgeven bij 
de schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat een voordeel bij 

79 Zowel P.C. van der Vegt, ‘De voortgaande bastaardering van de vennootschapsbelasting’, WFR 
2002/1280 als G.T.K. Meussen, ‘Het (on)zakelijk formeel prijsgeven van een schuld aan een verbon-
den lichaam en art. 12, derde lid, Wet Vpb 1969: een reactie’, WFR 2003/1909 gaan hier ten 
onrechte van uit. Ook A.Nolten, ‘De relevantie van het onzakelijk prijsgeven voor art. 12, derde 
lid Wet Vpb 1969’, WFR 2003/1189 gaat hier ten onrechte (impliciet) van uit waar hij opmerkt dat 
wanneer een kwijtschelding van een vordering plaatsvindt op grond van aandeelhoudersmotie-
ven de waarde in het economische verkeer van de vordering gelijk is aan de boekwaarde van de 
schuld.

80 Zie ook (o.a.) Van Soest in punt 17 van de bijlage bij zijn conclusies HR 9 februari 2000, BNB 2000/
235, HR 9 februari 2000, BNB 2000/236 en HR 9 februari 2000, BNB 2000/237, alsmede TK 2001-
2002, 28 034, nr. 5, p. 51 waar het volgende door de staatssecretaris is gezegd: ‘Handelt de credi-
teur daarbij in zijn hoedanigheid van aandeelhouder, dan is artikel 3.13 bij de schuldenaar niet 
van toepassing (het prijsgeven gebeurt niet uit zakelijke overwegingen). In dat geval is artikel 12 
bij de debiteur van toepassing (de schuld gaat namelijk functioneren als eigen vermogen). Bij de 
schuldenaar wordt winst geconstateerd waarvan de omvang in beginsel overeenkomt met de eer-
dere, ten laste van de winst gekomen, afwaardering van de vordering bij de crediteur.’ [cursivering ACPB].

81 TK 2001-2002, 28 034, nr. 5, p. 30 en 51.
82 Zie A. Nolten, ‘De relevantie van onzakelijk prijsgeven voor art. 12, derde lid Wet Vpb 1969’, WFR 

2003/1189 die meent dat het onzakelijk prijsgeven wellicht niet onder het begrip ‘functioneren 
als eigen vermogen’ kan worden begrepen. G.T.K. Meussen, ‘Het (on)zakelijk formeel prijsgeven 
van een schuld aan een verbonden lichaam en art. 12, derde lid Wet Vpb 1969: een reactie’, WFR 
2003/1909, is hier zelfs heel stellig over. W.F.E.M. Egelie, NDFR, aant. 6.3 bij art. 13ba Wet Vpb 
1969 is van mening dat het onzakelijk prijsgeven wel kwalificeert als het gaan functioneren van 
de schuld als eigen vermogen. J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 
124, Kluwer, Deventer 2007, p. 87, lijken er eveneens van uit te gaan dat bij een onzakelijke kwijt-
schelding sprake is van een ‘gaan functioneren van de schuld als eigen vermogen’. De redactie 
van Encyclopedie de Vakstudie, aant. 3.3.6 bij art. 13ba Wet Vpb 1969, gaat ervan uit dat een onza-
kelijk prijsgeven zowel onder onderdeel b als onderdeel c valt, waarbij zij opmerken ervan uit te 
gaan dat het verlies slechts één keer wordt teruggenomen.

83 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 2.
84 De vraag of sprake is van een zakelijke of onzakelijke kwijtschelding is uiteraard wel van belang 

voor het constateren van een verkapte dividenduitdeling of informele kapitaalstorting. Zie ook V-
N 2005/48.22 en de brief van de staatssecretaris van Financiën aan de voorzitter van de Eerste 
Kamer, EK 2005-2006, 29 686, G, p. 1.

85 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 2.
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de schuldenaar wordt belast tegen een effectief tarief van 10%. De tekst van art. 13ba, lid 4 
Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Het eerste lid is ter zake van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel c, niet van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde omstandig-
heid bij de schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat 
een voordeel bij de schuldenaar wordt betrokken in een belasting naar de winst 
die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar 
Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij de artikelen 12b en 
12c buiten toepassing blijven.’

Het vierde lid voorkomt, aldus de memorie van toelichting: ‘dat het prijsgeven van een 
afgewaardeerde vordering bij de schuldenaar en schuldeiser gezamenlijk leidt tot een hef-
fing die in zijn totaliteit hoger is dan tweemaal het verrekende verlies.’86 Een nogal cryp-
tische formulering. Bedoeld zal zijn dat bij de schuldeiser en de schuldenaar gezamenlijk 
een bedrag gelijk aan de afwaardering in de winst wordt betrokken.87 Art. 12b en 12c Wet 
Vpb 1969 blijven buiten toepassing bij het bepalen van de compenserende heffing. Daar-
bij merk ik op dat art. 12c Wet Vpb 1969 nog niet is ingevoerd en het mijns inziens moei-
lijk voorstelbaar is dat de winst op een schuld op grond van art. 12b Wet Vpb 1969 
(octrooibox) voor een deel buiten de heffing zou blijven.88

De anticumulatieregeling van het vierde lid is alleen van toepassing in geval van het prijs-
geven van de vordering. Zoals ik in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.4 heb aangegeven is dit naar 
mijn mening niet terecht en dient ook in geval van een omzetting of het gaan functione-
ren van de schuld als eigen vermogen bij de schuldenaar de anticumulatieregeling van 
toepassing te zijn.

7.3.2.2.2 Compenserende heffing in internationale situaties
Met betrekking tot de buitenlandse schuldenaar geldt dat de correctie alleen plaatsvindt 
voor zover het prijsgeven in het buitenland bij de schuldenaar niet tot winst leidt, tot vrij-
gestelde winst leidt of tot niet-vrijgestelde winst leidt maar wordt betrokken in een hef-
fing tegen een tarief van minder dan 10% over de naar Nederlandse maatstaven bepaalde 
winst.89 De wettekst maakt geen onderscheid tussen een Nederlandse en buitenlandse 
schuldenaar. De vraag is of het prijsgeven bij de schuldenaar leidt tot (1) in Nederland 
belastbare winst of (2) meebrengt dat een voordeel wordt betrokken in een belasting naar 
de winst die resulteert in een heffing van ten minste 10% over een naar Nederlandse maat-
staven belastbare winst. In zijn algemeenheid ziet de eerste situatie op een in Nederland 
gevestigde debiteur en de tweede situatie op een in het buitenland gevestigde debiteur. 
Het kan echter zo zijn dat toch het tweede vereiste relevant wordt ten aanzien van een in 
Nederland gevestigde debiteur, namelijk wanneer de schuld door de Nederlandse debi-
teur is toegerekend aan een buitenlandse vaste inrichting. Indien de vordering dan wordt 
prijsgegeven, realiseert de schuldenaar een winst in zijn vaste inrichting. Hoewel die 
winst uiteraard ook onderdeel is van de totaalwinst, is dan geen sprake van ‘belastbare 
winst in Nederland’ bij de debiteur. Ik verwijs naar hetgeen ik heb opgemerkt over het 
begrip ‘in Nederland belastbare winst’ in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.4. Wil sprake zijn 
van compenserende heffing op grond van het vierde lid, dan zal het voordeel bij de bui-
tenlandse vaste inrichting van de Nederlandse debiteur in de heffing moeten zijn betrok-
ken tegen een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde 
belastbare winst.

86 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 12.
87 Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde vorderingen: eind 

goed, al goed?’, WFR 2004/1409.
88 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 

2007, p. 95.
89 Zie ook TK 2003-2004, 29 686, nr. 2, p. 12.
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Met betrekking tot de buitenlandse schuldenaar is ten opzichte van art. 13ba (oud) Wet 
Vpb 1969 een redactionele wijziging doorgevoerd. Art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 was niet 
van toepassing voor zover het prijsgeven bij de schuldenaar per saldo leidde tot de heffing 
van een belasting naar de winst die naar Nederlandse maatstaven redelijk is.90 Uit de par-
lementaire geschiedenis bij art. 13ba (oud) Wet Vpb 1969 blijkt echter dat ook de verreke-
ning van verliezen bij de debiteur als compenserende heffing wordt aangemerkt.91 De 
tekst zoals die luidde van 9 december 2005 tot 31 december 2006 bracht dat beter tot uit-
drukking.92 Helaas is de wetgever met ingang van 2007 teruggekeerd tot een formulering 
die min of meer vergelijkbaar is met de oude wettekst en spreekt over: ‘wordt betrokken 
in een belasting naar de winst die resulteert in een heffing (...)’.

Niet ondenkbaar is dat de winst die tot in Nederland of in het buitenland belaste winst 
leidt niet gelijk is aan het afwaarderingsverlies dat de schuldeiser eerder heeft genoten. 
Een dergelijk verschil kan ontstaan als gevolg van wisselkoers- of rentewijzigingen of als 
gevolg van andere methoden van winstberekening.93 Aangezien de sanctie van het eerste 
lid alleen achterwege blijft voor zover bij de schuldenaar winst wordt geconstateerd, zal 
allereerst de hoogte van de winst bij de schuldenaar moeten worden vastgesteld, alvorens 
kan worden bepaald tot welk bedrag de sanctie van het eerste lid achterwege blijft. Aan-
gezien hier niet iets anders over is bepaald, gaat het hier om de winst naar de maatstaven 
van het land van vestiging van de schuldenaar. Vervolgens is het de vraag tegen welke 
koers de buitenlandse winst moet worden omgerekend. Mijns inziens ligt de koers ten 
tijde van het prijsgeven het meest voor de hand, aangezien het op dat tijdstip in aanmer-
king genomen voordeel relevant is.

De staatssecretaris heeft aangegeven, dat het voor het onzakelijk prijsgeven van een vor-
dering op een Nederlandse debiteur geen verschil maakt of dat prijsgeven onder 
onderdeel b of c van art. 13ba, lid 2 Wet Vpb 1969 valt.94 Voor het onzakelijk prijsgeven 
van een vordering op een buitenlandse groepsmaatschappij of een Nederlandse groeps-
maatschappij die de schuld heeft toegerekend aan een vaste inrichting maakt dat echter 
wel verschil. Indien het onzakelijk prijsgeven onder onderdeel b geschaard moet worden, 
kan geen rekening gehouden worden met de compenserende heffing bij de buitenlandse 
debiteur. Indien het onzakelijk prijsgeven onder onderdeel c valt, kan dat wel. De staats-
secretaris heeft aangegeven, dat het prijsgeven in ieder geval onder onderdeel c valt.95 
Naar mijn mening kan in geval van een onzakelijk prijsgeven derhalve een beroep gedaan 
worden op de compenserende heffing van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969.96 
Aangezien een onzakelijk prijsgeven niet tot winst leidt bij een Nederlandse schuldenaar, 
zal bij het onzakelijk prijsgeven van een vordering op een buitenlandse schuldenaar mijn 
inziens per definitie worden voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn van een heffing 

90 Zie art. 13ba, lid 3 Wet Vpb 1969 zoals dat van 1 januari 2001 tot 9 december 2005 gold.
91 TK 2000-2001, 27 209, nr. 6, p. 50.
92 Art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 luidde van 9 december 2005 tot en met 31 december 2006: ‘Het eer-

ste lid is ter zake van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, niet van toe-
passing voor zover de in dat lid bedoelde omstandigheid bij de schuldenaar leidt tot belastbare 
winst in Nederland of meebrengt dat een voordeel bij de schuldenaar wordt betrokken in de hef-
fing van een belasting naar de winst die naar Nederlandse maatstaven redelijk is.’ Zie ook A.C.P. 
Bobeldijk en M.M. Borggreven, ‘Art. 12 Wet Vpb 1969 is dood; lang leve art. 13ba!’, WFR 2004/228.

93 Zie ook J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenberg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake 
de herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, MBB 
2004/91. Deze problematiek deed zich overigens ook voor onder het tot 2001 geldende art. 13b 
Wet Vpb 1969.

94 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 2.
95 EK 2004-2005, 29 686, C, p. 2.
96 Anders W.F.E.M. Egelie, NDFR, deel Vennootschapsbelasting, commentaar bij art. 13ba, aant. 6.6 

(april 2009) die meent dat onderdeel c uitsluitend betrekking heeft op een zakelijk prijsgeven. 
Ook J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 371 zijn deze mening toegedaan.
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van 10% van de winst berekend naar Nederlandse maatstaven.97 Immers, een heffing van 
10% over een winst die naar Nederlandse maatstaven nihil bedraagt, is nihil.
In dit verband doet zich ook de vraag voor hoe één en ander uitwerkt indien een vordering 
zakelijk wordt prijsgegeven en de winst bij de buitenlandse debiteur is vrijgesteld. Indien 
de winst op grond van art. 3.13 Wet IB 2001 juncto art. 8 Wet Vpb 1969 eveneens zou zijn 
vrijgesteld indien de debiteur in Nederland was gevestigd, bedraagt de naar Nederlandse 
maatstaven berekende winst nihil. Art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 vereist een compense-
rende heffing van 10% van de naar Nederlandse maatstaven berekende winst. 10% van 
nihil is eveneens nihil. Naar mijn mening kan derhalve worden verdedigd dat voldaan 
wordt aan de compenserendeheffingstoets indien de kwijtscheldingswinst in het buiten-
land wordt vrijgesteld en dat ook in een binnenlandse situatie het geval zou zijn. Van Eijs-
den en Kok menen dat gezien de ratio van de compenserendeheffingstoets geconcludeerd 
moet worden dat niet is voldaan aan de compenserendeheffingstoets van art. 13ba, lid 4 
Wet Vpb 1969.98 Ook Den Boer, Strik en De Vries gaan ervan uit dat art. 13ba Wet Vpb 
1969 van toepassing is, indien de kwijtscheldingswinst bij de buitenlandse debiteur is vrij-
gesteld.99 Wellicht is de uitkomst enigszins onbevredigend, maar het gaat mij te ver om 
op grond van de ratio tot een conclusie te komen die lijnrecht staat tegenover de conclusie 
op grond van de tekst van de wet. De wetgever is hier aan zet. Een oplossing kan mijns 
inziens gevonden worden door de laatste woorden van het vierde lid van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 te vervangen door ‘waarbij de artikelen 3.13 Wet IB 2001 en 12b en 12c Wet Vpb 
1969 buiten toepassing blijven’. Daarmee is zekergesteld dat geen sprake is van compen-
serende heffing indien de kwijtscheldingswinst bij de buitenlandse debiteur is vrijgesteld. 
Voor binnenlandse situaties maakt de wijziging geen verschil.

Van compenserende heffing is sprake indien het voordeel bij de schuldenaar wordt 
betrokken in een belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van 
ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij 
art. 12b en 12c Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijven. Deze bepaling is gelijk aan de 
compenserendeheffingstoets van art. 10a, lid 3 onderdeel b Wet Vpb 1969.100 Ik ben van 
mening dat bij een heffing van minder dan 10% naar Nederlandse maatstaven – nog los 
van de Europeesrechtelijke dimensie – in ieder geval rekening gehouden zou moeten wor-
den met de daadwerkelijke in het buitenland verschuldigde belasting. Dat zou bijvoor-
beeld kunnen door art. 13ba Wet Vpb 1969 buiten toepassing te laten voor een bedrag 
gelijk aan de in het buitenland verschuldigde belasting gedeeld door het Nederlandse 

97 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 
2007, p. 91.

98 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 91. Overigens merken zij ook op dat onduidelijk is of is voldaan aan het 10%-vereiste omdat de 
breuk 0/0 geen eenduidige uitkomst oplevert. Mijns inziens is dat niet relevant omdat 10% van 
een winst van nihil eveneens nihil is. Bovendien zou in de door hen gekozen benadering met de 
breuk ook geen sprake zijn van een compenserende heffing bij een onzakelijke kwijtschelding 
waar de winst tegen een tarief van minder dan 10% wordt belast. In die laatste situatie concludeer-
den zij echter wel dat sprake is van compenserende heffing.

99 Zie J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.4.10.C.d6.I en het in 2.4.10.C.d6.III gegeven voorbeeld. Zij gaan overigens niet expliciet in op de 
vraag, hoe het begrip ‘naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst’ in samenloop met 
de toepassing van art. 3.13 Wet IB 2001 moet worden opgevat.

100 Tot 1 januari 2007 was sprake van compenserende heffing indien bij de buitenlandse schuldenaar 
een voordeel in de heffing werd betrokken van een belasting naar de winst die naar Nederlandse 
maatstaven redelijk was. Deze bepaling was ontleend aan art. 10a, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 
1969. Uit de parlementaire behandeling bij art. 10a Wet Vpb 1969 kan worden opgemaakt dat 
voor een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing als uitgangspunt kan worden genomen 
het daadwerkelijk onderworpen zijn van inkomsten aan een heffing naar de winst of het inko-
men dat, wat grondslag en tarief betreft, nog als in overeenstemming mag worden beschouwd 
met de door de OESO-lidstaten gehanteerde gebruikelijke normen voor binnenlands belasting-
plichtige vennootschappen en natuurlijke personen die niet aan een bijzonder regime zijn onder-
worpen. Zie TK 1995-1996, 24 696, nr. 3.
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tarief.101 Rekening houden met daadwerkelijk in het buitenland verschuldigde belasting 
past mijns inziens bij een goed fiscaal vestigingsklimaat en het beginsel van kapitaalim-
portneutraliteit.

7.3.2.2.3 Strijdigheid met het EG-recht
Indien een vordering (zakelijk) wordt prijsgegeven, is in een binnenlandse situatie sprake 
van een compenserende heffing indien het voordeel bij de schuldenaar tot belastbare 
winst leidt. Dat zal altijd het geval zijn, behalve voor zover de kwijtscheldingswinstvrij-
stelling van toepassing is bij de schuldenaar. In buitenlandse situaties is alleen sprake van 
compenserende heffing indien het voordeel bij de schuldenaar wordt betrokken in een 
belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% 
over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst, waarbij art. 12b en 12c 
Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijven. Er is derhalve een duidelijk verschil in behande-
ling tussen nationale en grensoverschrijdende situaties. De vraag komt op of dit verschil 
Europeesrechtelijk is toegestaan.

Naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie inzake de mogelijke strijdigheid met het 
Europese recht van de onderworpenheidseis, heeft de staatssecretaris in de nota naar aan-
leiding van het verslag het volgende opgemerkt:

‘De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering in te gaan op de stelling dat 
de onderworpenheidseis van art. 13ba, vierde lid, in strijd is met het Europese 
recht. Ook de leden van de fractie van de VVD vragen onder verwijzing naar het 
arrest Eurowings om hierop in te gaan. Vooropgesteld dient te worden dat uit 
het Eurowings arrest niet kan worden afgeleid dat iedere referentie aan buiten-
landse belastingheffing in strijd is met het Europese recht. In het geval van 
Eurowings bepaalde de Duitse wetgeving dat de leasekosten van een vliegtuig 
slechts dan volledig aftrekbaar waren als de ontvanger van de lease-inkomsten 
in Duitsland vennootschapsbelasting betaalde. In de loop van de procedure die 
daarover werd gevoerd, werd onder andere aangevoerd dat de eigenaar van het 
vliegtuig in Ierland slechts tegen een tarief van 10% vennootschapsbelasting 
betaalde. Het Hof bepaalde dat dit geen rechtvaardiging kan zijn voor een ver-
schil van behandeling van de huurder van het vliegtuig naar gelang zij de goe-
deren van een in Duitsland of in een andere lidstaat gevestigde huurder huren. 
Echter, in het geval van het voorgestelde art. 13ba, vierde lid, komt men niet toe 
aan de vraag of er sprake is van een rechtvaardigingsgrond voor een inperking 
van één van de verdragsvrijheden. Voor strijdigheid met een van de verkeers-
vrijheden uit het EG-verdrag is namelijk allereerst vereist dat er sprake is van 
discriminatie of een belemmering. Dat nu is hier niet het geval. Het levert geen 
discriminatie op dat de voorwaarde wordt gesteld dat het voordeel bij de schul-
denaar wordt betrokken in de belastbare winst in Nederland of bij de schulde-
naar wordt betrokken in de heffing van een belasting naar de winst die naar 
Nederlandse maatstaven redelijk is. Integendeel, hierdoor word enkel bereikt 
dat gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld. Nu de situatie met een schul-
denaar in het buitenland niet slechter wordt behandeld dan de vergelijkbare 
geheel binnenlandse situatie, kan ook niet van een belemmering worden 
gesproken. Art. 13ba, vierde lid, is dan ook niet in strijd met het Europese 
recht.’102

De NOB heeft in haar commentaar op het wetsvoorstel Werken aan Winst, waarbij onder 
andere in art. 13ba, lid 4 en lid 13 Wet Vpb 1969 het redelijke heffingscriterium werd aan-

101 Zo ook J.H.A. Verweij en J.T.E. Knijnenberg, ‘Enkele aandachtspunten bij het wetsvoorstel inzake 
de herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen’, MBB 
2004/91 en J.A.R. van Eijsden en W.M.H. Moes, ‘Art. 13b, 13ba en 13bb Wet VPB 1969: de overeen-
komsten en de verschillen’, WFR 2003/1347.

102 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 11.
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gepast, erop gewezen dat de bepaling op gespannen voet staat met het Europese recht.103 
De NOB stelde voor om als extra tegenbewijsregeling op te nemen dat het eerste lid geen 
toepassing vindt indien belanghebbende aannemelijk maakt dat geen sprake is van vol-
strekt kunstmatige constructies die bedoeld zijn om de belastingwetgeving te omzeilen. 
De minister heeft op deze aanbeveling als volgt gereageerd: ‘Deze regelingen hebben tot 
doel mogelijke dubbele belastingheffing over dezelfde winst te voorkomen en hebben dus 
het karakter van een tegemoetkoming. Het ligt daarom niet voor de hand om aan te kno-
pen bij een zakelijkheidscriterium.’
Zowel de reactie naar aanleiding van de vragen van de CDA-fractie in 2005 als de reactie 
naar aanleiding van het commentaar van de NOB in 2007 is mijns inziens inhoudelijk 
onjuist.

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat het volgende beslisschema moet 
worden doorlopen om vast te stellen of een nationale maatregel in strijd is met de funda-
mentele vrijheden die door het EG-verdrag worden beschermd. Allereerst moet worden 
vastgesteld of belanghebbende toegang heeft tot het EG-verdrag en welke verdragsvrij-
heid belemmerd wordt. Vervolgens dient te worden vastgesteld of de belemmering 
gerechtvaardigd is. Tot slot dient te worden bepaald of de belemmerende maatregel 
geschikt en proportioneel is.
Voor de toegang tot het EG-verdrag geldt dat sprake moet zijn van een grensoverschrij-
dende situatie, waarbij een beroep gedaan kan worden op één van de door het EG-verdrag 
beschermde vrijheden, te weten het vrije verkeer van burgers104, het vrije verkeer van 
goederen105, het vrije verkeer van (rechts)personen106, het vrije verkeer van diensten107 of 
het vrije kapitaal- en betalingsverkeer.108

Het verstrekken van een lening aan een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap 
kan worden beschermd door de vrijheid van kapitaalverkeer of de vrijheid van (financiële) 
dienstverlening. Ook kan de vrijheid van vestiging in het geding zijn, indien een belem-
merende regeling met name van toepassing is in groepssituaties.109 De relevantie van het 
onderscheid is beperkt, aangezien uit jurisprudentie van het Hof van Justitie kan worden 
opgemaakt dat indien een nationale maatregel meerdere verdragsvrijheden beperkt, het 
Hof de maatregel in beginsel slechts uit het oogpunt van één van deze fundamentele vrij-
heden onderzoekt.110

Omdat het (kunnen) prijsgeven van een vordering onlosmakelijk samenhangt met het eer-
der verstrekt zijn van een lening, hoeft er mijns inziens niet aan getwijfeld te worden dat 
ook het prijsgeven van een vordering onder de vrijheid van kapitaalverkeer, dienstverle-
ning of eventueel vestiging valt.111

Zoals hiervoor is aangegeven, is er een verschil in behandeling tussen een lening aan een 
Nederlandse schuldenaar en een buitenlandse schuldenaar, waarbij duidelijk is dat min-

103 NOB-commentaar op wetsvoorstel Werken aan Winst – Vpb 2007 (Kamerstuknummer 30 572), 
27 juni 2006, p. 31.

104 Art. 18 EG.
105 Art. 23 EG.
106 Art. 39 en 43 EG.
107 Art. 49 EG.
108 Art. 56 EG.
109 HvJ EG 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Com-

missioners of Inland Revenue), punt 33, HvJ EG 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury 
Schweppes), punt 32, en HvJ EG 12 december 2006, zaak C446/04 (Test Claimants in the FII Group 
Litigation), punt 118.

110 Zie over de samenloop van verdragsvrijheden o.a. HvJ EG 18 juli 2007, zaak C-231/05, punt 23 
waarin het Hof overwoog: ‘Voor zover een wettelijke regeling als in het hoofdgeding aan de orde 
is, alleen de relaties binnen een groep van vennootschappen betreft, grijpt zij hoofdzakelijk in de 
vrijheid van vestiging in en moet zij worden getoetst aan artikel 43 EG.’ Zie ook HvJ EG 14 oktober 
2004, zaak C-36/02 (Omega), punt 27.

111 Verlijk ook A-G Wattel in onderdeel 5.4 van zijn conclusie bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/142 
en HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-35/98 (Verkooijen), punt 28-29.
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der snel sprake zal zijn van compenserende heffing indien de schuldenaar in het buiten-
land is gevestigd dan wanneer de schuldenaar in Nederland is gevestigd. Deze constate-
ring is naar mijn mening voldoende om te concluderen dat sprake is van een belemme-
ring van de vrijheid van vestiging, kapitaalverkeer of dienstverlening.112

Een belemmering is toegestaan indien daarvoor een rechtvaardigingsgrond aanwezig 
is.113

Uit het arrest Eurowings114 kon – in tegenstelling tot hetgeen de staatssecretaris blijkens 
de hiervoor geciteerde passage meent – reeds worden afgeleid dat het vereiste van een 
compenserende heffing binnen Europees verband problematisch zou kunnen zijn.115 
Immers, het Hof van Justitie oordeelde dat de verschillende behandeling van binnen-
landse en buitenlandse verhuurders niet kon worden gerechtvaardigd door de mogelijk-
heid dat de in een andere lidstaat gevestigde verhuurder in geringere mate wordt 
belast.116 Toegepast op art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969: indien de in een andere EU-lidstaat 
gevestigde schuldenaar in geringere mate wordt belast dan een in Nederland gevestigde 
schuldenaar, rechtvaardigt dat niet een hogere belastingheffing bij de crediteur in verge-
lijking met de situatie dat de schuldenaar in Nederland is gevestigd.
In dit verband is tevens het arrest Cadbury Schweppes117 van het Hof van Justitie van 
belang. Cadbury Schweppes, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, houdt via een even-
eens in het Verenigd Koninkrijk gevestigde tussenhoudstervennootschap twee in het 
International Financial Services Centre in Ierland gevestigde financieringsvennootschap-
pen. Vanwege het in het IFSC geldende tarief voor de vennootschapsbelasting van 10% is 
op grond van de in het Verenigd Koninkrijk geldende CFC-wetgeving (antimisbruikwetge-
ving) de winst van deze twee financieringsvennootschappen begrepen in de grondslag van 
de tussenhoudstervennootschap. Op grond van de Engelse CFC-wetgeving wordt namelijk 
‘bijgeheven’ over de buitenlandse winst indien ter zake van die winst belasting wordt 
betaald naar een tarief dat minder is dan 75% van het Engelse tarief. Om te berekenen of 
daaraan wordt voldaan moet de buitenlandse winst worden herrekend naar Engelse maat-
staven.118 Het Hof van Justitie acht de Engelse regelgeving een belemmering voor de vrij-
heid van vestiging en alleen gerechtvaardigd indien sprake is van louter kunstmatige con-
structies. Ik citeer enkele rechtsoverwegingen:

‘43. In casu staat vast dat de wetgeving (…) voorziet in een verschillende behan-
deling van binnenlandse vennootschappen naar gelang van het belastingtarief 
waaraan de vennootschap waarin zij een deelneming hebben die hun de con-
trole over die vennootschap verleent, onderworpen is.
(…)
46. Zoals verzoeksters (…) betogen, heeft het uit de wetgeving (…) voortvloei-
ende verschil in fiscale behandeling en het daaruit volgende nadeel voor de bin-
nenlandse vennootschappen die een dochteronderneming hebben die in een 

112 Vergelijk o.a. HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-35/98 (Verkooijen), punt 34 waar de betreffende regeling 
een afschrikwekkend effect had, HvJ EG 28 april 1998, zaak C-118/96 (Safir), punt 26-30 waar de 
betreffende regeling onderdanen ervan kon weerhouden om van hun vrijheid gebruik te maken, 
en HvJ 12 december 2002, zaak C-324/00 (Lankhorst-Hohorst), r.o. 32 waar de betreffende regeling 
de uitoefening van de vrijheid van vestiging minder aantrekkelijk maakte.

113 Door het Hof van Justitie zijn onder andere als rechtvaardigingsgronden erkend de noodzaak om 
de samenhang van het belastingsysteem te handhaven (fiscale coherentie), het territorialiteitsbe-
ginsel, het beginsel van de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid, het gevaar voor 
dubbele verliesverrekening en de bestrijding van misbruik, in het bijzonder de bestrijding van 
belastingontwijking.

114 HvJ 16 oktober 1999, zaak C-294/97 (Eurowings).
115 Zie hierover uitgebreider D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, Kluwer, Deven-

ter 2003, p. 158-162.
116 R.o. 43.
117 HvJ EG 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes).
118 Zie Simon Whitehead, ‘Practical implications arising from the European Court’s recent decisions 

concerning CFC legislation and dividend taxation’, EC Tax Review 2007/4.
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andere lidstaat tegen een lager tarief wordt belast, tot gevolg dat de vrijheid van 
vestiging voor dergelijke vennootschappen wordt belemmerd, doordat zij ervan 
worden afgebracht om een dochteronderneming op te richten, te verwerven of 
te behouden in een lidstaat waar deze tegen een dergelijk tarief wordt belast. 
Bijgevolg vormen zij een beperking van de vrijheid van vestiging in de zin van 
de artikelen 43 EG en 48 EG.
47. Een dergelijke beperking is slechts toelaatbaar wanneer zij gerechtvaardigd 
is uit hoofde van dwingende redenen van algemeen belang. Daarenboven moet 
in een dergelijk geval de beperking geschikt zijn om het aldus nagestreefde doel 
te verwezenlijken en mag ze niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken 
van dat doel (…).
(…)
51. Daarentegen kan een nationale maatregel die de vrijheid van vestiging 
beperkt, gerechtvaardigd zijn wanneer hij specifiek gericht is op volstrekt 
kunstmatige constructies die bedoeld zijn om de belastingwetgeving van de 
betrokken lidstaat te ontwijken (…).
(…)
55. Bijgevolg kan een beperking van de vrijheid van vestiging slechts door de 
strijd tegen misbruiken worden gerechtvaardigd, wanneer zij specifiek tot doel 
heeft, gedragingen te verhinderen die erin bestaan, volstrekt kunstmatige con-
structies op te zetten die geen verband houden met de economische realiteit en 
bedoeld zijn om de belasting te ontwijken die normaal verschuldigd is over win-
sten uit activiteiten op het nationale grondgebied.’

Uit het arrest Cadbury Schweppes kan mijns inziens geconcludeerd worden dat het ver-
schil in behandeling dat art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 aanbrengt naar gelang het belas-
tingtarief van de schuldenaar, in strijd is met het Europese recht.119 Dergelijke compen-
serende heffingen doen afbreuk aan de grondslagen van de interne markt en zijn in strijd 
met het EG-recht.120

Volledigheidshalve merk ik op dat uit het arrest Schempp121 kan worden opgemaakt dat 
een algemene onderworpenheidstoets wel is toegestaan.122

Ten aanzien van derde landen is van belang of getoetst moet worden aan de vrijheid van 
vestiging of van kapitaalverkeer. Indien getoetst moet worden aan de vrijheid van vesti-
ging, kan een bepaling ten aanzien van derde landen niet in strijd zijn met het EG-recht 
omdat de vrijheid van vestiging alleen ten opzichte van lidstaten geldt. Volgens de Hoge 
Raad dient alleen naar het concrete feitencomplex gekeken te worden voor de beantwoor-
ding van de vraag welke EG-verdragsvrijheid van toepassing is.123 De Hoge Raad leidt dat 
af uit het arrest Burda.124 Mijns inziens is dat, mede in het licht van andere jurisprudentie 
van het Hof van Justitie125, nog geen uitgemaakte zaak.126 Bovendien ontstaat daardoor 
een mijns inziens niet gerechtvaardigd onderscheid in behandeling tussen meerderheids-

119 Zie ook B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, 
Deventer 2007, p. 72.

120 Zie ook G.M.R. Blokland, ‘Compenserende heffingstoets EU-proof? Europeesrechtelijke beoorde-
ling van de compenserende heffingstoetsen opgenomen in art. 10a, eerste lid, Wet VPB 1969, 
art. 10a, tweede lid, jo. derde lid, Wet VPB 1969 en de fraus legis rechtspraak’, WFR 2005/1125, 
D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-Verdragsvrijheden, Kluwer, Deventer 2003, p. 158-162, D.M. 
Weber, VPB 2007. ‘Opruimen van EG-rechtelijke knelpunten’, WFR 2004/1251 en M. Sanders, De 
redelijke tarieftoets en het Europese belastingrecht (Liber Amicorum Huub Dijstelbloem), p. 114-124.

121 HvJ EG 12 juli 2005, zaak C-403/03 (Schempp).
122 Zie ook B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, 

Deventer 2007, p. 63 en 70.
123 HR 26 september 2008, BNB 2009/24 *, r.o. 3.2.4.
124 HvJ EG 26 juni 2008, zaak C-284/06 (Burda).
125 HvJ EG 24 mei 2007, zaak C-157/05 (Holböck), HvJ EG 6 december 2007, zaak C-298/05 (Columbus 

Container).
126 Evenzo A. Fortuin in zijn noot onder HR 26 september 2008 in H&I 2008/2.7.
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belangen en minderheidsbelangen, waarbij de eerste niet en de laatste wel beschermd 
worden door art. 56 EG.127

Ten aanzien van derde landen128 is de ‘standstill’-bepaling van art. 57 EG van belang. Die 
bepaling bepaalt dat art. 56 EG geen afbreuk doet aan de toepassing van op 31 december 
1993 bestaande beperkingen inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in ver-
band met directe investeringen – met inbegrip van investeringen in onroerende goederen 
– vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot 
kapitaalmarkten. Voor de invulling van het begrip kapitaalverkeer heeft de Nomencla-
tuur van het kapitaalverkeer in bijlage 1 van richtlijn 88/361/EEG, welke is vervangen door 
art. 56 EG en volgende, nog steeds indicatieve waarde.129 Uit de Nomenclatuur blijkt dat 
alleen de ‘verstrekking van langlopende leningen ten einde duurzame economische 
betrekkingen te vestigen of te handhaven’130 als een directe investering is aan te merken. 
Alle andere vormen van geldlening zijn niet als ‘directe investering’ gerubriceerd. Andere 
vormen van geldlening worden in de Nomenclatuur als langlopend aangemerkt bij een 
looptijd van ten minste vijf jaar.131 Leningen met een looptijd van ten minste vijf jaar kun-
nen derhalve als directe investering kwalificeren, mits voldaan aan het vereiste dat ze zijn 
verstrekt ‘ten einde duurzame economische betrekkingen te vestigen of handhaven’.132

In de verklarende aantekeningen bij de Nomenclatuur wordt de uitdrukking ‘directe 
investeringen’ als volgt omschreven: ‘Alle investeringen welke door natuurlijke personen 
of door commerciële, industriële of financiële ondernemingen worden verricht en welke 
gericht zijn op de vestiging of de handhaving van duurzame en directe betrekkingen tus-
sen de kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onderneming anderzijds, 
voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een 
economische activiteit. Dit begrip dient derhalve in de ruimste zin te worden opgevat.’133 
Naar mijn mening is onder meer sprake van een directe investering in geval van een lang-
lopende groepslening. Ook leningen met een ‘informeel karakter’134 kunnen mijns 
inziens onder omstandigheden daaronder worden geschaard. Langlopende leningen van 
banken zullen niet als zodanig kwalificeren, zij vallen mijns inziens onder de in punt VIII 
van de Nomenclatuur genoemde langlopende financiële leningen.
De vraag doet zich nog voor of het verstrekken van (financiële) leningen als een financiële 
dienst is aan te merken. Dit zou kunnen worden afgeleid uit het arrest Svensson en 
Gustavsson.135 In de literatuur wordt echter algemeen aangenomen dat diensten van 
financiële intermediairs zijn bedoeld.136

Indien een lening kwalificeert als directe investering (of financiële dienst) is de belemme-
rende maatregel van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 toegestaan, mits sprake is van een op 
31 december 1993 bestaande beperking. Het feit dat art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 na die 
datum is ingevoerd, is op zichzelf niet bezwaarlijk. De uitzondering geldt namelijk ook 

127 Evenzo D.S. Smit in zijn noot onder HR 26 september 2008, FED 2008/105.
128 Met de term ‘derde landen’ worden niet EU-lidstaten aangeduid. Voor een bespreking van het 

onderscheid tussen EU-lidstaten en derde landen, waaronder de positie van ultraperifere regio’s 
en de landen en gebiedsdelen overzee, zie o.a. W.A.F.G. Vermeend, H.A. Kogels en H. Mees, Com-
pendium Europees belastingrecht, Kluwer, Deventer 2002, p. 25.

129 HvJ EG 11 oktober 2007, zaak C-451/05 (Elisa), punt 59, HvJ EG 2 juni 2005, zaak C-174/04, Com-
missie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek, en HvJ EG 16 maart 1999, 
zaak C-222/97, Trummer en Mayer.

130 Opgenomen onder punt 3 onder ‘1 directe investeringen’.
131 Zie punt VII en VIII van de Nomenclatuur.
132 Evenzo A-G Wattel in onderdeel 5.27 van zijn conclusie bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/142 en 

O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, Kluwer, Deventer 2008, p. 264.
133 Verklarende aantekeningen behorende bij de Nomenclatuur zoals opgenomen in Bijlage 1 bij 

Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988, PB L 178, p. 5.
134 Dit betreffen leningen die niet zijn aangetrokken bij banken, maar bijvoorbeeld bij vermogende 

particulieren.
135 HvJ EG 14 november 1995, zaak C-484/93 (Svensson en Gustavsson).
136 Zie ook A-G Wattel in onderdeel 5.32 van zijn conclusie bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/142 en 

de door hem aangehaalde literatuur.
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voor een bepaling die op de voornaamste punten identiek is aan de vroegere wetgeving, 
zo blijkt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EG.137 De in art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 
1969 opgenomen regeling was ultimo 1993 opgenomen in het toenmalige art. 13b Wet 
Vpb 1969. Art. 13b, lid 4, eerste volzin Wet Vpb 1969 luidde ultimo 1993 als volgt: ‘Indien 
een vordering als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeltelijk wordt prijsgegeven, is het 
eerste lid ter zake van dit prijsgeven van overeenkomstige toepassing voor zover dit prijs-
geven bij het lichaam waarin wordt deelgenomen niet heeft geleid tot belastbare winst.’
Het blijkt dat ultimo 1993 alleen van belang was dat bij de schuldenaar sprake was van 
belastbare winst. Er werd in het geheel geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse 
en buitenlandse schuldenaren.138 Art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 bevat dus een aanscher-
ping ten opzichte van de ultimo 1993 geldende regeling. Ik concludeer dan ook dat de 
onderworpenheidseis van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 op grond van art. 57 EG niet kan 
worden toegepast op leningen die als directe investering kwalificeren.
Betekent het voorgaande nu dat de onderworpenheidseis van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 
1969 ook ten aanzien van derde landen strijdig is met het EG-recht? Dat valt nog te bezien.
Hoewel de vrijheid van kapitaalverkeer ook met derde landen geldt, betekent dit niet dat 
die vrijheid met derde landen exact hetzelfde is als de vrijheid binnen de EU. A-G Kokott 
heeft in haar conclusie in de zaak Manninnen opgemerkt dat een gelijke behandeling met 
derde landen ten opzichte van intracommunautair kapitaalverkeer slechts geboden is 
wanneer er sprake is van gelijke gevallen.139 De vrijheid van kapitaalverkeer vanuit of 
naar derde landen berust niet op een overeenkomst, maar geldt slechts eenzijdig.140 
Bovendien is met de uitbreiding van de vrijheid van het kapitaalverkeer tot derde landen 
niet bedoeld een gemeenschappelijke markt en monetaire en economische unie met de 
rest van de wereld tot stand te brengen.141 Deze verschillen leiden ertoe dat bij het kapi-
taalverkeer met derde landen verdergaande beperkingen zijn gerechtvaardigd dan bij het 
kapitaalverkeer binnen de EU.142 Uit Eurowings zou kunnen worden afgeleid dat de voor-
waarde van een compenserende heffing in verhouding tot derde landen wel gesteld mag 
worden. Het argument dat het Hof van Justitie gebruikte, namelijk dat compenserende 
heffingen afbreuk doen aan de grondslagen van de interne markt, geldt niet bij extracom-
munautair kapitaalverkeer.143 In het arrest Zweedse A heeft het Hof van Justitie bepaald 
dat het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in een andere juridische context plaats-
vindt dan het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap en dat niet kan worden uitgeslo-
ten dat een beperking van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen om een bepaalde 
reden gerechtvaardigd is, in omstandigheden waarin die reden geen geldige rechtvaardi-
ging zou opleveren voor een beperking van het kapitaalverkeer tussen lidstaten.144 Het is 
mijns inziens niet uitgesloten dat een compenserende heffing in verhouding tot derde 
landen gerechtvaardigd is. Indien een compenserende heffing al is toegestaan, zal de 
maatregel ook in situaties met derde landen wel proportioneel moeten zijn.145 Aangezien 
met een heffing bij de debiteur tegen een tarief dat lager is dan 10% naar Nederlandse 
maatstaven in het geheel geen rekening wordt gehouden, is daar naar mijn mening geen 
sprake van. Alleen indien vanwege het ontbreken van een verdragsverplichting van het 
derde land om informatie te verstrekken, het onmogelijk blijkt om de compenserende 

137 HvJ EG 24 mei 2007, zaak C-157/05 (Holböck), punt 41, HvJ EG 12 december 2006, zaak C-446/04 
(Test Claimants in the FII Group Litigation), punt 192 en HvJ 18 december 2007, zaak C-101/05 
(Zweedse A), punt 49.

138 Zie ook TK 1987-1988, 19 968, nr. 8, p. 8.
139 Conclusie van 18 maart 2004, zaak C-319/02.
140 O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek, Kluwer, Deventer 2008, p. 266.
141 C.A.T. Peters en J. Gooijer, Het vrije verkeer van kapitaal met derde landen, in: Alle wegen leiden naar Brus-

sel, Amsterdam, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 2004, p. 140.
142 Zie K. Stahl, ‘Free movements of capital between member states and third countries’, EC Tax 

Review 2004/2.
143 HvJ 16 oktober 1999, zaak C-294/97 (Eurowings), r.o. 45.
144 HvJ EG 18 december 2007, zaak C-101/05 (Zweedse A), punt 36 en 37. Zie ook HvJ EG 12 december 

2006, zaak C-446/04 (Test Claimants in the FII Group Litigation), r.o. 171.
145 HvJ EG 18 december 2007, zaak C-101/05 (Zweedse A), punt 56.
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heffing te controleren zou daarmee geen rekening gehouden hoeven te worden.146 Indien 
de compenserende heffing echter op basis van publieke informatie is te controleren, waar-
bij gedacht kan worden aan een jaarrekening van een beursgenoteerd bedrijf, dient daar 
op grond van het arrest Steko weer wel rekening mee gehouden te worden.147

7.3.2.2.4 Pro rata toerekening bij kwijtschelding samen met andere schuldeisers
Indien de belastingplichtige tegelijkertijd met andere crediteuren een vordering prijs-
geeft, zal de winst die bij de schuldenaar wordt geconstateerd (ter grootte van de compen-
sabele verliezen) pro rata dienen te worden toegerekend aan de belastingplichtige. Dat 
volgt naar mijn mening uit de bewoordingen van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969 dat de sanctie van het eerste lid niet van toepassing verklaart voor zover de in dat 
lid bedoelde omstandigheid bij de schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland.148 
Dit betekent overigens dat indien eerst de belastingplichtige zijn vordering prijsgeeft en 
in het jaar daarna de overige crediteuren hun vordering prijsgeven, de kwijtscheldings-
winst in het eerste jaar volledig verband houdt met het prijsgeven door de belastingplich-
tige. Het prijsgeven van de vordering door de belastingplichtige leidt dan tot belastbare 
winst tot maximaal de aanwezige fiscale verliezen en slechts voor zover daarna nog ver-
liezen over zijn zal ook het prijsgeven van de overige vorderingen tot fiscale winst leiden. 
Door deze fasering kan door de belastingplichtige tot een groter bedrag een beroep 
gedaan worden op de compenserende heffing van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969. Indien het prijsgeven door de belastingplichtige en de overige crediteuren niet op 
hetzelfde moment maar wel in hetzelfde boekjaar plaatsvindt, zal mijns inziens wel een 
pro rata benadering toegepast dienen te worden. Immers, eerst aan het einde van het 
boekjaar wanneer de belastbare winst over dat jaar is berekend kan worden uitgerekend 
in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de kwijtscheldingswinstvrijstelling.149

7.3.2.2.5 Terugname kwijtscheldingswinstvrijstelling binnen concern?
Indien een belastingplichtige een schuldvordering geheel of gedeeltelijk prijsgeeft, blijft 
de sanctie van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 achterwege voor zover het prijsgeven bij de 
schuldenaar tot belastbare winst leidt. Het prijsgeven van een vordering leidt bij de schul-
denaar tot belastbare winst tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de fiscaal compen-
sabele verliezen. Het meerdere is immers vrijgesteld op grond van art. 3.13, lid 1, 
onderdeel a, Wet IB 2001 (kwijtscheldingswinst) juncto art. 8, lid 1Wet Vpb 1969. Tot het 
bedrag dat bij de schuldenaar is vrijgesteld op grond van de kwijtscheldingsfaciliteit vindt 
de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 derhalve toepassing bij de schuldeiser.
De Vries en Visser zijn van mening dat deze koers allesbehalve vanzelfsprekend is.150 
‘Waarom dient een zakelijke kwijtschelding in relatie tot een debiteur/deelneming slech-
ter te worden behandeld dan een zakelijke kwijtschelding in verhouding tot een schulde-
naar waarin de crediteur (of een met hem verbonden lichaam) geen deelneming heeft?’, 
zo vragen zij zich af. Tevens werpen zij de vraag op of de regeling in feite niet een onge-
motiveerde inbreuk is op het in art. 8b Wet Vpb 1969 vastgelegde arm’s length principle. 
Bovendien doet art. 13ba Wet Vpb 1969 de doelstelling van de kwijtscheldingsvrijstelling 
geweld aan. Naar de mening van De Vries en Visser is er dan ook onvoldoende aanleiding 
om de kwijtscheldingswinstvrijstelling buiten werking te stellen vanwege het enkele feit 
dat tussen de crediteur en de debiteur een bepaalde aandeelhoudersband bestaat.151 Ook 
Van Oers is deze mening toegedaan.152 Ik onderschrijf de kritiek niet.153 Er dient mijns 

146 Zie HvJ EG 18 december 2007, zaak C-101/05 (Zweedse A), punt 63.
147 HvJ EG 22 januari 2009 zaakC-377/07 (Steko), punt 55.
148 R.J. de Vries en K.J. Visser, ‘Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vor-

deringen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht’, TFO 2004/47, vinden dit 
blijkbaar niet voldoende helder, aangezien zij aangeven dat het voor de fiscale praktijk van 
belang is dat hierover duidelijkheid wordt verschaft.

149 Zie ook paragraaf 7.2.6.
150 K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennoot-

schapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.
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inziens nadrukkelijk onderscheiden te worden tussen de belastingheffing bij de crediteur 
en bij de debiteur. Op het niveau van de debiteur is de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
van toepassing, mits aan de vereisten is voldaan. Het doel van deze vrijstelling, namelijk 
het niet belemmeren van de voortzetting van in moeilijkheden verkerende ondernemin-
gen in het geval van een financiële reorganisatie, blijft mijns inziens ook onder de huidige 
regeling gerealiseerd. Het feit dat bij de crediteur het fiscale verlies op de prijsgegeven vor-
dering in de toekomst wordt teruggenomen tot maximaal het bedrag van de kwijtschel-
dingswinstvrijstelling via het instrument van de opwaarderingsreserve doet aan dat doel 
mijns inziens geen afbreuk.
Op het niveau van de crediteur zorgt art. 13ba Wet Vpb 1969 ervoor dat een afwaarde-
ringsverlies wordt teruggenomen voor zover de deelneming van de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam in de debiteur in waarde stijgt. Zo wordt voorkomen dat 
binnen concern een aftrekbare afwaardering wordt gevolgd door een onbelast deelne-
mingsresultaat. Om te voorkomen dat er binnen concern economisch dubbele heffing 
optreedt, is het mijns inziens terecht dat een anticumulatieregeling is getroffen.154 Vanuit 
de crediteur bezien, is het mijns inziens niet nodig dat rekening wordt gehouden met een 
winst bij de debiteur welke niet aan belastingheffing is onderworpen (op grond van de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling). In zoverre treedt namelijk geen economisch dubbele 
heffing op. Overigens werd ook onder de regeling tot 2001, waarnaar met ingang van 
9 december 2005 is teruggekeerd, voor de compenserende heffing geen rekening gehou-
den met de winst die bij de schuldenaar was vrijgesteld op grond van de kwijtscheldings-
winstvrijstelling.155 Een aanpassing van de anticumulatieregeling op dit punt is naar mijn 
mening dan ook niet nodig.
De Vries en Visser merken op dat een crediteur zal afwegen of een liquidatie van de debi-
teur voor hem gelet op art. 13ba Wet Vpb 1969 niet gunstiger uit zal pakken dan een 
kwijtschelding van een (deel van de) schuld.156Ze doelen hierbij vermoedelijk op het feit 
dat een liquidatie van de debiteur leidt tot een liquidatieverlies en daarmee een direct 
belastingvoordeel (cash in), terwijl kwijtschelding van de schuld leidt tot een mogelijke 
toekomstige waardestijging van de deelneming, welke waardestijging leidt tot een belaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve (cash out). Een dergelijke afweging is niet ondenk-
baar, evenals dat onder het regime tot 2001 niet ondenkbaar was. Een dergelijke afweging 
zal mijns inziens ook gemaakt worden indien voor de compenserende heffing wél reke-
ning wordt gehouden met de winst die bij de schuldenaar is vrijgesteld op grond van de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling. Ook dan geldt immers dat een liquidatie tot een direct 
belastingvoordeel leidt (cash in). De crediteur zal derhalve de afweging maken of een her-
investering van het belastingvoordeel als gevolg van een liquidatieverlies een hoger ver-
wacht netto rendement oplevert dan de – al dan niet belaste – waardestijging van zijn 
deelneming na het prijsgeven van de vordering.

7.3.2.3 Verhoging opgeofferde bedrag
Op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 worden onder het voor de deelne-
ming opgeofferde bedrag mede begrepen de bedragen die met betrekking tot vorderingen 

151 Evenzo J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.4.10.C.d4.II.

152 M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie, FM 121, Kluwer, Deventer 2007, p. 225.
153 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 

2007, p. 86.
154 Anders: J.A.G. van der Geld, ‘De deelnemingsvrijstelling’, TFO 2003/1 die van mening is dat bij een 

claimhandhavingsbepaling voor de crediteur geen rekening gehouden dient te worden met de fis-
cale behandeling bij de debiteur. Naar zijn mening zijn er dan ook goede redenen om de claim-
handhaving bij de crediteur onverkort te verzekeren, derhalve zonder rekening te houden met 
het feit dat bij de debiteur de kwijtschelding (gedeeltelijk) als winst in aanmerking is genomen.

155 Art. 13b, lid 4 (oud) Wet Vpb 1969.
156 R.J. de Vries en K.J. Visser, ‘Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vor-

deringen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht’, TFO 2004/47.
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op die deelneming ingevolge art. 13ba, lid 5, 9 of 10 Wet Vpb 1969, tot de winst zijn gere-
kend.
De leden vijf, negen en tien van art. 13ba Wet Vpb 1969 hebben alledrie betrekking op de 
belaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Indien de belastingplichtige ervoor kiest om 
de op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 gerealiseerde winst niet te dote-
ren aan de opwaarderingsreserve, voorziet art. 13d, lid 2 Wet Vpb 1969 niet in een verho-
ging van het opgeofferde bedrag. Zoals ik in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.16 heb aangege-
ven, is mijns inziens duidelijk sprake van een omissie van de wetgever die hersteld dient 
te worden.

7.4 DE SAMENLOOP MET DE FISCALE EENHEID

7.4.1 Alleen vermogen schuldenaar relevant voor toepassing 
kwijtscheldingswinstvrijstelling

Indien de schuldenaar in een fiscale eenheid is opgenomen, is enkel de financiële positie 
van de civielrechtelijke schuldenaar relevant voor het bepalen of een vordering niet voor 
verwezenlijking vatbaar is. Het bestaan van de fiscale eenheid is daarbij niet relevant.157 
De schuldeiser kan immers zijn vordering niet verhalen op andere fiscale-eenheidsmaat-
schappen, althans niet op grond van het bestaan van de fiscale eenheid. Indien andere fis-
cale-eenheidsmaatschappijen zich hebben borg gesteld zal het vermogen van die maat-
schappijen uiteraard wel in de beoordeling dienen te worden betrokken. Dit staat echter 
los van het bestaan van de fiscale eenheid.

7.4.2 Aankoop vordering door moedermaatschappij in kader faillissement

In Hof Amsterdam 31 oktober 1986, BNB 1987/337 was de volgende situatie aan de orde. 
Een in de fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij verkeerde reeds enige jaren in 
staat van faillissement. In het kader van de afwikkeling van het faillissement nam de moe-
dermaatschappij vorderingen van schuldeisers over beneden de nominale waarde, 
waarna een jaar later het faillissement eindigde door middel van een schuldeisersak-
koord. Het hof overwoog dat de moedermaatschappij door het bestaan van de fiscale een-
heid als gevolg van de overname van de vorderingen bevrijd was van een deel van haar 
schulden. Tevens overwoog het hof dat de schuldeisers zich bewust waren van het feit dat 
de vorderingen (gedeeltelijk) niet voor verwezenlijking vatbaar waren en dat zij de vorde-
ringen overdeden aan de aandeelhouder van de schuldenaar. Het hof vervolgt:

‘Onder de hiervoor (…) geschetste omstandigheden brengt een redelijke wet-
stoepassing mede onder ‘prijsgeven door schuldeisers’ in de zin van artikel 8, 
aanhef en letter c, IB ’64 mede te verstaan de verkoop aan een moedermaat-
schappij van vorderingen op haar fiscaal gevoegde dochter tegen een fractie van 
de nominale waarde voorafgaande aan beëindiging van een faillissement van de 
dochter door een akkoord, en wel voor het gedeelte van de overgedragen vorde-
ringen waarvoor door crediteuren geen betaling is verkregen. Er is immers geen 
reden dit voordeel anders te behandelen dan het voordeel behaald bij een 
akkoord.’

De vraag doet zich voor of een dergelijke uitspraak door de Hoge Raad gecasseerd zou wor-
den, met name sinds het arrest HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c*. In dat arrest werd beslist 
dat de aankoop van een vordering op een dochtermaatschappij onder de nominale waarde 
leidde tot winst van de fiscale eenheid en dat geen sprake was van prijsgeven van de vor-
dering.158 De overwegingen in het arrest HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* bieden mijns 

157 Zie ook P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met 
(het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824.

158 Voor een bespreking van dit arrest verwijs ik naar hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.3.2.
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inziens voldoende ruimte om een uitspraak zoals van Hof Amsterdam in stand te laten.159 
Ik citeer:

‘De vraag of in het onderhavige geval sprake is geweest van een prijsgeven van 
niet voor verwezenlijking vatbare rechten, kan dan ook niet in positieve zin 
worden beantwoord met het wijzen op het gegeven dat belanghebbende in een 
fiscale eenheid met haar dochtervennootschap A BV is opgenomen. Andere 
gegevens of omstandigheden zijn niet naar voren gebracht; het middel kan niet 
slagen.’

Andere omstandigheden, zoals aan de orde in de uitspraak van Hof Amsterdam, kunnen 
mijns inziens dus wel tot de conclusie leiden dat sprake is van het prijsgeven van een vor-
dering. In het licht van de ratio van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is er in een derge-
lijke situatie – om met de woorden van het hof te spreken – geen reden om het voordeel 
behaald door de aankoop van de vorderingen anders te behandelen dan het voordeel 
behaald bij een akkoord.

7.4.3 Artikel 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969

7.4.3.1 Inhoud en achtergrond van de bepaling
Met de invoering van het nieuwe fiscale-eenheidsregime per 1 januari 2003 is de toepas-
sing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling voor in de fiscale eenheid opgenomen ven-
nootschappen beperkt. Tot 1 januari 2003 werd de kwijtscheldingswinstvrijstelling op het 
niveau van de fiscale eenheid als geheel toegepast indien een vordering op een in de fis-
cale eenheid opgenomen maatschappij werd prijsgegeven. Met ingang van 2003 is op 
grond van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 de kwijtscheldingswinstvrijstelling alleen van toe-
passing voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat de vrijstelling ook bij zelfstandige 
belastingplicht van de schuldenaar van toepassing zou zijn. De bepaling in art. 15ac, lid 2 
Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vindt 
bij het bepalen van de winst van een fiscale eenheid geen toepassing, behou-
dens voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat de in dat onderdeel bedoelde 
voordelen niet tot de winst van de schuldenaar zouden hebben behoord indien 
deze geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid.’

De achtergrond van deze bepaling is tijdens de parlementaire behandeling als volgt toe-
gelicht:

‘Als gevolg van het bestaan van de fiscale eenheid kunnen de verliezen van de 
schuldenaar, die kunnen leiden tot het prijsgeven van vorderingen door credi-
teuren, reeds zijn verrekend met winsten van andere tot de fiscale eenheid 
behorende maatschappijen. Indien binnen de fiscale eenheid geen te verreke-
nen verliezen meer openstaan, wordt de kwijtscheldingswinst volledig vrijge-
steld, terwijl in de situatie dat de schuldenaar niet van de fiscale eenheid zou 
hebben deel uitgemaakt, de verliezen die mede aan de kwijtschelding ten 
grondslag liggen als nog te verrekenen verliezen open zouden staan, en zouden 
worden weggestreept tegen de vrij te stellen kwijtscheldingswinst. Als gevolg 
van de toepassing van het fiscale-eenheidsregime zou de vrij te stellen kwijtschel-
dingswinst derhalve hoger uitvallen. Om dit te voorkomen, wordt voorgesteld 
de regeling die kwijtscheldingswinst vrijstelt van belastingheffing, niet toe te 
passen op maatschappijen die deel uitmaken van een fiscale eenheid, behou-
dens voor zover de desbetreffende maatschappij (schuldenaar) aannemelijk kan 

159 Evenzo Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale en Financiële Uit-
gevers, Amersfoort 2005, p. 187.
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maken dat de kwijtscheldingswinst zou zijn vrijgesteld indien hij geen deel zou 
hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid.’160

Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 is een inbreuk op het systeem van de fiscale eenheid. Zoals 
uit het hiervoor aangehaalde citaat blijkt is de staatssecretaris van mening dat deze 
inbreuk gerechtvaardigd is.161

Pijnenburg onderschrijft deze ‘neutraliteit bewerkstelligende maatregelen’.162 Kok ziet 
echter geen reden om het voordeel van de horizontale verliesverrekening weg te nemen 
in kwijtscheldingssituaties.163 Het gebruikmaken van meerdere rechtspersonen is juist 
ingegeven ter beperking van aansprakelijkheid, zodat het naar zijn mening niet terecht 
is om juist in een situatie waarin dat zijn vruchten afwerpt een inbreuk te maken op de 
toerekeningsfictie.
Ik deel de mening van Pijnenburg noch die van Kok. Het gaat hier mijns inziens niet om 
de vraag of het voordeel van horizontale verliesverrekening al dan niet moet worden 
geneutraliseerd. Bovendien wordt de beperking van de (juridische) aansprakelijkheid niet 
doorbroken door art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969. De mijns inziens relevante vraag in deze 
is of de kwijtscheldingswinstvrijstelling gezien haar doelstelling in deze situatie wel op 
haar plaats is. De doelstelling is het voorkomen van een (fiscale) belemmering bij noodza-
kelijke financiële herstructureringen. Vanuit die doelstelling dient mijns inziens beoor-
deeld te worden of de kwijtscheldingswinstvrijstelling op het niveau van de fiscale een-
heid als geheel of met een beperking zoals opgenomen in art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 
moet worden toegepast. De vergelijking die de staatssecretaris maakt met de situatie dat 
de schuldenaar zelfstandig belastingplichtig was geweest om vervolgens te concluderen 
dat er een onevenwichtigheid is, spreekt mij dan ook niet aan.
Als gevolg van de (beperkende) werking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 kan het zo zijn 
dat – als gevolg van de eerdere verrekening van verliezen van de schuldenaar binnen fis-
cale eenheid – een (noodzakelijke) financiële herstructurering van die schuldenaar leidt 
tot niet-vrijgestelde fiscale winst op het niveau van de fiscale eenheid. Ik zou me kunnen 
voorstellen dat er situaties denkbaar zijn waarin de verschuldigde belasting (cash out) een 
daadwerkelijke belemmering vormt voor de financiële herstructurering, bijvoorbeeld 
indien de fiscale eenheid als geheel noodlijdend is. In dat geval wordt de doelstelling van 
de kwijtscheldingswinstvrijstelling geweld aan gedaan.
In dit verband is ook nog van belang dat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt om aan-
nemelijk te maken dat bij zelfstandige belastingplicht de vrijstelling van toepassing zou 
zijn. In de wetsgeschiedenis is aangegeven, dat de commerciële stukken van de dochter-
maatschappij als hulpmiddel kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van het resul-
taat van de dochtermaatschappij wanneer zij zelfstandig belastingplichtig zou zijn 
geweest.164 Desondanks zal dit bewijs niet altijd eenvoudig te leveren zijn. Het zal moei-
lijker worden naarmate de schuldenaar langer in een verliessituatie verkeert, aangezien 
het oudste verliesjaar en in verband met de carry back ook het daaraan voorafgaande jaar 
van belang zijn. Gegeven de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen jaar, moet 
dus mogelijk tien jaar teruggegaan worden. Het is denkbaar dat van de schuldenaar geen 
commerciële stukken aanwezig zijn165 alsmede dat gedurende het bestaan van de fiscale 
eenheid transacties hebben plaatsgevonden die bij zelfstandige belastingplicht gecorri-
geerd hadden moeten worden op grond van art. 8b Wet Vpb 1969.166

160 MvT, onderdeel 8.2, TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 22 en 23.
161 Zie ook EK 2001-2002, 26 854, nr. 45d, p. 4-5.
162 P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met (het 

herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824, alsmede P.A.M. Pijnenburg, ‘Het her-
ziene regime fiscale eenheid’, WFR 2003/491.

163 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 189.

164 TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 37.
165 Omdat één van de vrijstellingen uit het jaarrekeningenrecht van toepassing is. Ik kan mij echter 

voorstellen dat in dat geval eventuele interne rapportages behulpzaam kunnen zijn.
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Het geheel overziende ben ik dan ook van mening dat het schrappen van art. 15ac, lid 2 
Wet Vpb 1969 de beste optie is.167 Er worden dan geen noodzakelijke financiële herstruc-
tureringen belemmerd. Bovendien worden belastingplichtigen niet in een positie gema-
noeuvreerd dat de kwijtscheldingsvrijstelling niet van toepassing is omdat zij het vereiste 
bewijs niet kunnen leveren.

Overigens is de werking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 onder omstandigheden gedeel-
telijk te voorkomen door de schuld aan te gaan op het niveau van een (overigens lege) tus-
senhoudster die de gelden in de vorm van een kapitaalstorting aan de deelneming ter 
beschikking stelt. De operationele verliezen van de deelneming kunnen binnen fiscale 
eenheid worden verrekend. Indien de vordering wordt prijsgegeven, zal het zelfstandige 
(negatieve) resultaat van de tussenhoudster enkel bestaan uit de betaalde rente. Tot dat 
bedrag zal de kwijtscheldingswinstvrijstelling derhalve op grond van art. 15ac, lid 2 Wet 
Vpb 1969 geen toepassing vinden. De vrijstelling wordt echter niet beperkt met het 
bedrag van de operationele verliezen die binnen de fiscale eenheid zijn verrekend.

7.4.3.2 Effect kwijtschelding interne schuld op de omvang van de vrijstelling
De vraag komt op wat het effect is van het prijsgeven van een vordering door een andere 
fiscale-eenheidsmaatschappij. Als gevolg van de fiscale eenheid komt de kwijtscheldings-
winst niet tot uitdrukking in de fiscale eenheid.168 Strik en Van de Streek zijn van mening 
dat de kwijtschelding echter wel het zelfstandige resultaat van de dochtermaatschappij 
voor de toepassing van art. 15ac, lid 2, Wet Vpb 1969 verhoogt.169 Deze problematiek kan 
met het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Een vennootschap wordt met ingang 
van het begin van een boekjaar in een fiscale eenheid opgenomen en behaalt in dat jaar 
een negatief resultaat van € 1.000 dat binnen de fiscale eenheid wordt verrekend met de 
winst van andere maatschappijen. Zowel de moedermaatschappij als een derde hebben 
een niet voor verwezenlijking vatbare vordering van € 1.000 op de vennootschap. Indien 
enkel de derde de vordering zakelijk prijsgeeft, behaalt de fiscale eenheid een kwijtschel-
dingswinst van € 1.000. Op grond van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 zal de kwijtscheldings-
winstvrijstelling op dit voordeel niet van toepassing zijn. Is de uitkomst nu anders indien 
zowel de moedermaatschappij als de derde hun vordering prijsgeven? De fiscale eenheid 
behaalt ook dan een kwijtscheldingswinst van € 1.000 aangezien enkel het voordeel 
behaald door het prijsgeven van de derde in de winst van de fiscale eenheid tot uitdruk-
king komt. Op ‘stand-alonebasis’ zou bij de vennootschap van de totale kwijtscheldings-
winst van € 2.000 een bedrag van’ € 1.000 zijn vrijgesteld. Dit betekent naar de mening 
van Strik en Van de Streek dat de kwijtscheldingswinst bij de fiscale eenheid van € 1.000 
volledig is vrijgesteld. Daaraan doet naar hun mening niet af dat van de vrijstelling op 
‘stand-alonebasis’ van € 1.000 in feite een evenredig gedeelte, in casu de helft, kan worden 
toegerekend aan de kwijtscheldingswinst die bij de fiscale eenheid tot uitdrukking komt. 
De tekst noch de strekking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 nopen daar naar hun mening 
toe.

166 Zie ook P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang met 
(het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824.

167 Evenzo de Commissie Insolventierecht in haar brief van 6 juli 2006 aan de Tweede Kamer, zo 
blijkt uit de brief van de minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. DB2006/519M, V-N 2006/
54.19. Ook Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uit-
gevers, Amersfoort 2005, p. 188, geeft aan dat hij niet kan instemmen met art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 
1969. Verder wijs ik er op dat ik reeds eerder heb gepleit voor het afschaffen van het vijfde en 
zesde lid van art. 15ac Wet Vpb 1969 die kort samengevat specifieke bepalingen bevatten voor de 
berekening van de voorkomingswinst in de situatie dat als gevolg van de fiscale eenheid de voor-
komingswinst hoger is dan zonder fiscale eenheid. Zie A.C. P. Bobeldijk, ‘Sarakreek moet weer 
kunnen!’, WFR 2007/627.

168 Wel kan deze kwijtschelding onder omstandigheden invloed hebben op de zelfstandige winst van 
de schuldeiser en schuldenaar voor de winstsplitsing. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.2.1.

169 S.A.W.J. Strik en J.L. van de Streek, ‘Een noodlijdende dochtermaatschappij in een fiscale eenheid 
voor de heffing van vennootschapsbelasting’, TFO 2004/24.
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Ik deel het standpunt van Strik en Van de Streek niet. Alleen de kwijtscheldingswinst 
behaald door het prijsgeven van de derde komt tot uitdrukking in de winst van de fiscale 
eenheid. Daarop is op grond van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 de kwijtscheldingswinst-
vrijstelling niet van toepassing, ‘behoudens voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat de 
in dat onderdeel bedoelde voordelen [cursivering ACPB] niet tot de winst van de schuldenaar 
zouden hebben behoord indien deze geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale een-
heid’. Hieruit concludeer ik dat het gaat om de vraag of het voordeel verkregen door het 
prijsgeven door de derde tot de winst van de schuldenaar zou hebben behoord in geval 
van zelfstandige belastingplicht. Het betreft hier een specifieke uitzondering ten aanzien 
van het voordeel verkregen door het prijsgeven van een niet tot de fiscale eenheid beho-
rende partij in het kader van de winstberekening van de fiscale eenheid. Daarbij past het 
mijns inziens niet rekening te houden met een kwijtschelding van een lening tussen de 
moeder- en dochtermaatschappij die voor de fiscale eenheid non-existent is. Voor zover 
met de kwijtschelding door de fiscale-eenheidsmaatschappij wel rekening gehouden zou 
moeten worden, lijkt mij een toerekening naar evenredigheid wel degelijk aan de orde. 
Er kan immers bij de berekening van de winst op ‘stand-alonebasis’ niet worden vastge-
steld met welk kwijtscheldingsvoordeel de aanwezige verliezen zouden zijn verrekend. 
Ook niet als de moedermaatschappij als eerste kwijtscheldt, omdat de fiscale winstbepa-
ling nu eenmaal op jaarbasis plaatsvindt.170

7.4.3.3 Kan de bepaling in het voordeel van de belastingplichtige werken?
In de literatuur is de vraag opgeworpen of art. 15ac, lid 2, Wet Vpb 1969 ook in het voor-
deel van de belastingplichtige kan werken. Het volgende voorbeeld ter illustratie.
M bv en D bv vormen een fiscale eenheid met ingang van enig jaar. In dat jaar behaalt de 
fiscale eenheid een verlies van € 5.000, waarvan € 1.000 kan worden toegerekend aan D 
bv. Ultimo van dat jaar wordt door een schuldeiser een schuld aan de dochtermaatschap-
pij van € 2.000 zakelijk kwijtgescholden. Indien D bv zelfstandig belastingplichtig was 
geweest was een bedrag van € 1.000 vrijgesteld geweest. Is dit bedrag nu ook bij de fiscale 
eenheid vrijgesteld of vindt bij de fiscale eenheid geen vrijstelling plaats omdat het bedrag 
van de kwijtschelding de verliezen van de fiscale eenheid niet overtreft?
De staatssecretaris heeft in de parlementaire behandeling aangegeven dat de kwijtschel-
dingswinstvrijstelling eerst aan de orde kan komen als het bedrag van de kwijtschelding 
de verliezen van de belastingplichtige (de fiscale eenheid) overtreft.171 Art. 15ac, lid 2 Wet 
Vpb 1969 kan naar zijn mening dan ook alleen leiden tot een beperking.
Bavinck concludeert op basis van de tekst van de wet dat art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 ook 
in het voordeel van de belastingplichtige kan uitwerken.172 Ook Strik en Van de Streek 
zijn deze mening toegedaan.173 Kok meent op basis van de tekst en het systeem van de wet 
dat de bepaling niet in het voordeel van de belastingplichtige kan werken.174 Ik deel het 
standpunt van Kok. Op grond van het systeem van de wet is de vraag aan de orde in hoe-
verre op de winst van de fiscale eenheid de kwijtscheldingswinstvrijstelling kan worden 
toegepast. Als er geen fiscale-eenheidswinst is, kan de vrijstelling ook niet worden toege-
past. Art. 3.13, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 is (positief geformuleerd) op grond van 
art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 van toepassing voor zover dit ook het geval zou zijn bij zelf-
standige belastingplicht van de schuldenaar. Toepassing van art. 3.13, lid 1, onderdeel a 
Wet IB 2001 op de fiscale eenheid als geheel geeft het maximaal vrijgestelde bedrag. Van 
dit maximale bedrag is slechts dat deel daadwerkelijk vrijgesteld voor zover dat ook bij 

170 Zie ook paragraaf 7.3.2.2.4.
171 TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 37.
172 C.B. Bavinck, ‘Enkele regelingen bij voeging en ontvoeging’, WFR 2000/67.
173 S.A.W.J. Strik en J.L. van de Streek, ‘Een noodlijdende dochtermaatschappij in een fiscale eenheid 

voor de heffing van vennootschapsbelasting’, TFO 2004/24.
174 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 

Amersfoort 2005, p. 189. Ook J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Ven-
nootschapsbelasting), 2.9.5.D.b2.II zijn deze mening toegedaan zo blijkt uit het aldaar gegeven 
voorbeeld.
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zelfstandige belastingplicht het geval zou zijn. Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 kan dus 
alleen in het nadeel maar niet in het voordeel van de belastingplichtige werken. Het moge 
duidelijk zijn dat dit een (nieuwe) onevenwichtigheid creëert. Indien de wetgever der-
halve ervoor kiest om met art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 de gevolgen van de fiscale eenheid 
op dit punt te doorbreken, zou het mijns inziens beter zijn consequent uit te gaan van de 
fiscale gevolgen die zouden zijn opgetreden zonder fiscale eenheid.175

Omdat art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 niet in het voordeel van de belastingplichtige werkt, 
kan het onder omstandigheden zinvol zijn de schuldenaar (tijdelijk) te ontvoegen. Het 
betreft de volgende situatie. De fiscale eenheid als geheel beschikt nog over compensabele 
verliezen en de schuldenaar heeft geen fiscale verliezen geleden, bijvoorbeeld omdat haar 
verliezen als deelnemingsverliezen kwalificeerden. Indien een kwijtschelding plaats-
vindt, terwijl de schuldenaar onderdeel van de fiscale eenheid is, is (maximaal) vrijgesteld 
het bedrag dat de verliezen van de fiscale eenheid overtreft. Indien de schuldenaar wordt 
ontvoegd zal het gehele bedrag zijn vrijgesteld. Omdat de schuldenaar in het verleden 
geen fiscale verliezen heeft geleden die zijn verrekend met winsten binnen de fiscale een-
heid, vormt art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 in casu geen belemmering voor de kwijtschel-
ding.176

7.4.4 Artikel 8, lid 4 Wet Vpb 1969

Zonder nadere maatregelen zou de werking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 eenvoudig 
voorkomen kunnen worden door de schuldenaar (tijdelijk) te ontvoegen en vervolgens de 
kwijtschelding te laten plaatsvinden.177 Dit heeft de wetgever zich gedurende het parle-
mentaire behandeling van het ‘nieuwe’ fiscale-eenheidsregime ook gerealiseerd en 
daarom is bij de tweede nota van wijziging art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 geïntroduceerd. 
Art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is 
niet van toepassing indien de belastingplichtige deel heeft uitgemaakt van een 
fiscale eenheid en sinds het ontvoegingstijdstip minder dan 6 jaren zijn verstre-
ken, behoudens voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de in 
dat onderdeel bedoelde voordelen niet tot zijn winst zouden behoren, indien hij 
geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid.’

De wetgever heeft geen regeling getroffen om de invordering van de verschuldigde belas-
ting zeker te stellen. Indien een vennootschap na ontvoeging uit de fiscale eenheid schul-
den krijgt kwijtgescholden waarop op grond van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 de kwijtschel-
dingswinstvrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat de belastinghef-
fing over de aldus gerealiseerde winst illusoir is.178 Er is geen mogelijkheid voor de fiscus 
om dit te verhalen op de moedermaatschappij van de fiscale eenheid.179

Niet uitgesloten kan worden dat art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 in de praktijk aan de totstand-
koming van een akkoord in de weg zal staan.180 Dit artikel werkt immers nog zes boekja-
ren181 nadat de vennootschap uit de fiscale eenheid is ontvoegd, in welke jaren veel ver-
anderd kan zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de aandeelhouders, de onderneming en de 

175 Evenzo C.B. Bavinck, ‘Enkele regelingen bij voeging en ontvoeging’, WFR 2000/67.
176 Voor de werking van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 verwijs ik naar paragraaf 7.4.4.
177 Wel kan ontvoeging en latere voeging tot allerlei fiscale complicaties leiden, op grond waarvan 

tijdelijke ontvoeging niet gewenst is. Gedacht kan worden aan de toepassing van art. 15ai Wet 
Vpb 1969.

178 In gelijke zin P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samen-
hang met (het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824.

179 Overigens kan het wel zo zijn dat ontvoeging uit de fiscale eenheid leidt tot toepassing van 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 op grond waarvan bij ontvoeging winst bij de fiscale eenheid wordt 
geconstateerd.

180 Evenzo A.G. Geesink, ‘Het labyrint van een faillerende fiscale-eenheidsdochter’, WFR 2004/137.
181 Op grond van art. 7, lid 4 Wet Vpb 1969 dient onder ‘jaar’ ‘boekjaar’ te worden verstaan.
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financiering. Art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 heeft dus weliswaar een antimisbruikkarakter 
maar kan ook noodzakelijke financiële herstructureringen in de weg staan. Dit is mijns 
inziens ongewenst. Het moge duidelijk zijn dat mijn pleidooi voor afschaffing van 
art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 eveneens geldt voor de flankerende maatregel van art. 8, 
lid 4 Wet Vpb 1969.182

Uit de tekst volgt dat de bepaling ook van toepassing is ten aanzien van een schuld aan 
een andere fiscale-eenheidsmaatschappij, welke schuld eerst bij ontvoeging zichtbaar 
wordt. De vraag is of dit terecht is. Bedacht dient te worden dat art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 
is ingevoerd om te voorkomen dat art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 zou worden ontgaan door 
een ontvoeging van de schuldenaar. Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 zou echter nooit van 
toepassing zijn geweest op een interne schuld. Strik en Van de Streek zijn daarom van 
mening dat art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 toepassing zou moeten missen en zoeken de oplos-
sing in het eveneens toepassen van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 op een dergelijke schuld 
bij ontvoeging. Door toepassing van het waarderingsvoorschrift van art. 15aj, lid 3 Wet 
Vpb 1969 wordt de interne schuld bij de ontvoegde dochtermaatschappij voor een lagere 
waarde dan de nominale waarde gewaardeerd en kan er fiscaal geen kwijtscheldingswinst 
meer geconstateerd worden bij de ontvoegde dochtermaatschappij.
Ik deel het bezwaar van Strik en Van de Streek tegen toepassing van de bepaling ten aan-
zien van interne schulden. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 ziet mijns inziens echter alleen 
op externe schulden, zodat dat geen oplossing biedt.183 Bovendien is de door hun voorge-
stane oplossing door middel van toepassing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb slechts een oplos-
sing in de situatie dat de vordering reeds ten tijde van de ontvoeging onvolwaardig is. 
Indien de vordering eerst na ontvoeging onvolwaardig wordt, biedt eventuele toepassing 
van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 geen soelaas. Naar mijn mening dient de wetgever art. 8, 
lid 4 Wet Vpb 1969 zodanig aan te passen dat deze niet langer ziet op interne schulden.

7.4.5 Toepassing artikel 13ba Wet Vpb 1969 indien vordering op fiscale-
eenheidsmaatschappij wordt prijsgegeven

Indien een vordering wordt prijsgegeven op een maatschappij die deel uitmaakt van een 
fiscale eenheid geldt voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 het volgende.
De fiscale eenheid heeft betekenis voor de in de fiscale eenheid opgenomen maatschap-
pijen en in de verhouding jegens de fiscus, maar heeft geen derdenwerking.184 Het feit dat 
een schuldenaar is opgenomen in een fiscale eenheid is dus niet van belang voor de belas-
tingplichtige die met toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt geconfronteerd.185

Wel doet zich de vraag voor wie als ‘schuldenaar’ moet worden aangemerkt voor de com-
penserende heffing van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969. Op grond van het 
vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 dient beoordeeld te worden of het prijsgeven bij de 
schuldenaar leidt tot belastbare winst in Nederland. Dient er gekeken te worden naar de 
juridische debiteur of dient de beoordeling op het niveau van de fiscale eenheid als geheel 
plaats te vinden? Op grond van art. 15, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt de belasting geheven bij 
de moedermaatschappij alsof er één belastingplichtige is. Bij de juridische schuldenaar 
wordt derhalve geen belastbare winst geconstateerd uit hoofde van het prijsgeven. De 
belastbare winst wordt op het niveau van de fiscale eenheid als geheel geconstateerd. Een 
redelijke wetstoepassing brengt mijns inziens dan ook mee dat op het niveau van de fis-
cale eenheid beoordeeld dient te worden of het prijsgeven tot belastbare winst leidt.

182 Evenzo de Commissie Insolventierecht in haar brief van 6 juli 2006 aan de Tweede Kamer, zo 
blijkt uit de brief van de minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. DB2006/519M, V-N 2006/
54.19.

183 Zie hoofdstuk fiscale eenheid, paragraaf 9.4.3.2.
184 Zie EK 2001-20002, 26 854, nr. 45d, p. 2-3 en HR 20 oktober 2006, BNB 2007/149.
185 Zie EK 2004-2005, 29 686, C, p. 5.
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7.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

7.5.1 De behandeling bij de debiteur

1 De huidige regeling voor de kwijtscheldingswinst vindt zijn oorsprong enerzijds in de 
regeling die in de jurisprudentie voor de inkomstenbelasting is ontstaan en anderzijds 
in de wettelijke regeling in het Besluit Vpb 1942.

2 De rechtsgrond van de vrijstelling wordt gevormd door de wenselijkheid reorganisa-
ties niet te belemmeren. Dit is niet enkel een economisch motief, maar vloeit ook voort 
uit het feit dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is dat de fiscus belasting zou hef-
fen als schuldeisers hun rechten prijsgeven om een bedrijf gezond te maken.

3 Mogelijk dat een kwijtschelding tot een lager bedrag zou volstaan indien aanwezige 
verliezen niet verrekend behoeven te worden met de kwijtscheldingswinst. Naar mijn 
inschatting zal het teloorgaan van de verliezen hooguit de omvang van de kwijtschel-
ding beïnvloeden, doch niet de financiële herstructurering als zodanig belemmeren. Ik 
kan me dan ook vinden in de door de wetgever gekozen vormgeving.

4 Sinds de invoering van art. 8, lid 1, onderdeel c Wet IB 1964 is het voordeel uit hoofde 
van het prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht een voordeel uit 
hoofde van de onderneming en dient dit voordeel tot de winst gerekend te worden, 
tenzij de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is.

5 Indien de crediteur tevens aandeelhouder van de debiteur is, is van belang of het prijs-
geven zijn oorsprong vindt in het crediteurschap (zakelijke kwijtschelding) of in de 
persoonlijke relatie tussen de debiteur en crediteur (onzakelijke kwijtschelding). Als 
de kwijtschelding zijn oorsprong vindt in het crediteurschap verkrijgt de debiteur een 
voordeel uit hoofde van het prijsgeven van een vordering en dient hij het voordeel in 
beginsel tot de fiscale winst te rekenen. Indien het prijsgeven van de vordering voort-
vloeit uit de aandeelhoudersrelatie behoort de kwijtschelding van de vordering niet tot 
de winst van de debiteur.

6 Indien een lening op niet-zakelijke gronden is verstrekt, raken waardemutaties van die 
lening op basis van vaste jurisprudentie het fiscale resultaat bij de schuldeiser niet. 
Naar mijn mening heeft hetzelfde te gelden bij de schuldenaar van de op niet-zakelijke 
gronden verstrekte lening. Wanneer een dergelijke lening wordt kwijtgescholden, 
leidt dit derhalve niet tot winst bij de debiteur. Ook niet in de situatie dat kwijtschel-
ding op zichzelf zakelijk is.

7 Er dient sprake te zijn van een ‘prijsgegeven’ van een vordering, wil de kwijtschel-
dingswinstvrijstelling van toepassing zijn. Het prijsgeven behoeft niet uitdrukkelijk te 
gebeuren, maar kan ook uit het geheel van de omstandigheden worden afgeleid.

8 De discussie in de literatuur over het onderscheid tussen actief en passief prijsgeven is 
naar mijn mening grotendeels achterhaald door het arrest HR 18 oktober 2002 (Fokker 
II), BNB 2003/44c*. Voor alle drie de manieren waarop een faillissement kan eindigen, 
kan worden geconcludeerd dat dit zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Bij een 
akkoord is de winst voor zover die uitgaat boven de verliezen vrijgesteld. In geval van 
beëindiging door een gebrek aan baten of door het verbindend worden van de slotuit-
delingslijst vallen de schulden niet vrij.

9 De discussie over het al dan niet kunstmatige onderscheid tussen actief en passief prijs-
geven blijft wel relevant voor de in de fiscale eenheid opgenomen faillerende vennoot-
schap. Indien haar faillissement namelijk eindigt door een akkoord kan de fiscale een-
heid de kwijtscheldingswinstfaciliteit claimen met inachtneming van de beperking 
van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969. Beëindiging op andere gronden van het faillissement 
leidt tot belastbare winst bij de fiscale eenheid.

10 De staatssecretaris is van mening dat voor de toepassing van de vrijstelling een zekere 
bewuste activiteit vereist is van de crediteur. Dit is naar mijn mening niet juist. Het 
enkele niet innen van een vordering is naar mijn mening voldoende om te kwalifice-
ren als het prijsgeven van de vordering.
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11 Indien sprake is van een prijsgeven onder ontbindende voorwaarde wordt de schulde-
naar bevrijd van zijn schuld in ruil voor een voorwaardelijke schuld. Deze zal op basis 
van goed koopmansgebruik gewaardeerd moeten worden. De voorwaardelijke schuld 
die ontstaat als gevolg van het prijsgeven onder voorwaarden bevindt zich mijns 
inziens fiscaal in de kapitaalsfeer indien is voldaan aan de vereisten voor een deelne-
merschapslening. Indien de aandeelhoudersrelatie de oorsprong vormt van de voor-
waardelijke kwijtschelding zal ter zake van het prijsgeven geen winst bij de debiteur 
worden geconstateerd. Indien het motief voortvloeit uit het crediteurschap is sprake 
van fiscale winst bij de debiteur voor het verschil tussen de nominale waarde van de 
schuld en de waarde van de voorwaardelijke schuld die daarvoor in de plaats treedt. De 
kwijtscheldingswinstvrijstelling is daarop van toepassing.

12 Indien reeds bij het verstrekken van de lening wordt overeengekomen dat onder 
bepaalde voorwaarden de schuld geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, zal 
mijns inziens op het moment dat aan die voorwaarden is voldaan, beoordeeld moeten 
worden of de vordering niet voor verwezenlijking vatbaar is.

13 Indien een derde de schuld van de debiteur voldoet zonder in de plaats te treden van 
de schuldeiser (subrogatie) staat dit gelijk met het door de schuldeiser prijsgeven van 
zijn vordering. Ditzelfde geldt mijns inziens voor de situatie dat een derde aan de 
ondernemer de mogelijkheid biedt zijn schuldeisers te voldoen, bijvoorbeeld door sub-
sidies of bijdragen.

14 Van een prijsgeven is geen sprake indien de aandeelhouder van de debiteur de vorde-
ringen op die debiteur overneemt van de crediteuren voor een bedrag onder de nomi-
nale waarde. Het is de ondernemingsvrijheid van de vennootschap al dan niet zelf de 
vordering te kopen of de schuld af te lossen.

15 De kwijtscheldingsvrijstelling is alleen van toepassing indien de vordering niet voor 
verwezenlijking vatbaar is. Er is sprake van niet voor verwezenlijking vatbare rechten 
indien pogingen tot inning of verhaal vruchteloos zouden blijven of naar maatschap-
pelijke opvattingen onaanvaardbare gevolgen zouden hebben. Mijns inziens dienen de 
woorden ‘naar maatschappelijke opvattingen’ ruim te worden uitgelegd. De beoorde-
ling dient plaats te vinden vanuit het oogpunt van een ‘redelijk oordelende en zakelijk 
handelende’ crediteur en wel ten tijde van het prijsgeven. Sinds HR 24 december 2004, 
BNB 2005/108* houd ik het ervoor dat indien een opeisbare vordering wordt prijsgege-
ven en geen sprake is van een aandeelhoudersrelatie er in beginsel van uitgegaan mag 
worden dat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is.

16 Ook indien de insolvabiliteit is terug te voeren op overmatige onttrekkingen door de 
aandeelhouders is de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing. Wel is sprake 
van een verkapte winstuitdeling voor zover deze wordt gedekt door aanwezige of toe-
komstige winst, waarbij tot de (te verwachten) winst tevens worden gerekend het 
gedeelte van de vorderingen van de crediteuren dat niet meer verhaalbaar is. Deze 
winstuitdeling zal afhankelijk van de fiscale situatie van de aandeelhouder bij hem 
belast zijn. Het beperken van de vrijstelling zoals in de literatuur is gesuggereerd ten-
einde het leeghalen van vennootschappen te voorkomen, werkt mijns inziens ave-
rechts.

17 Onder het begrip ‘rechten’ vallen naast geldvorderingen ook vorderingen uit andere 
hoofde, bijvoorbeeld uit hoofde van een pensioen- of lijfrenteovereenkomst.

18 Het valutaresultaat dat tot uitdrukking komt bij een kwijtschelding van een niet voor 
verwezenlijking vatbare schuld valt ook onder de vrijstelling, aldus HR 25 maart 1998, 
BNB 1998/180c*. In de literatuur is kritiek op dit arrest geuit, omdat het valutaresultaat 
nimmer zou worden gerealiseerd, aangezien belanghebbende niet in staat is zijn 
schuld af te lossen. Ik deel die mening niet. Door het prijsgeven wordt het voordeel wel 
verkregen, zodat het voordeel mijns inziens onder de ‘voordelen verkregen door het 
prijsgeven’ kan worden geschaard.

19 De voordelen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten beho-
ren niet tot de fiscale winst voor zover zij de verliezen uit het verleden en het jaar van 
kwijtschelding overtreffen. Verliezen uit het verleden worden eerst met de behaalde 
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kwijtscheldingswinst verrekend en voor zover dan nog verliezen resteren worden die 
verrekend met de overigens over dat jaar behaalde winst. Indien overigens over het 
jaar waarin de kwijtschelding plaatsvindt verliezen worden behaald, worden deze ook 
eerst verrekend alvorens de vrijstelling toepassing vindt. Vanuit een theoretisch oog-
punt zou een bepaling van het resultaat tot het moment van kwijtschelding de voor-
keur hebben, maar dat brengt extra administratieve lasten voor de belastingplichtige 
met zich mee. Ik kan me dan ook vinden in de door de wetgever gekozen benadering.

20 Indien er latente winsten aanwezig zijn in activa bij de schuldenaar, kan het onredelijk 
uitwerken dat de kwijtscheldingswinst eerst wordt verrekend met de aanwezige ver-
liezen alvorens te worden vrijgesteld. Ik pleit ervoor om de vrijstelling van toepassing 
te doen zijn voor zover het kwijtscheldingsvoordeel de verliezen rekening houdend 
met aanwezige latente winsten teboven gaat.

7.5.2 De behandeling bij de crediteur/niet-aandeelhouder

21 Indien een crediteur een niet voor verwezenlijking vatbare vordering prijsgeeft op een 
schuldenaar waarin hij of een verbonden lichaam geen deelneming heeft, zal de (res-
terende) boekwaarde van de vordering ten laste van het fiscale resultaat gebracht kun-
nen worden. Het verlies is na het prijsgeven van de vordering definitief.

22 Indien sprake is van een voorwaardelijke kwijtschelding van een schuld op een ven-
nootschap waarin de schuldeiser geen deelneming heeft, zal de voorwaardelijke vorde-
ring op grond van goed koopmansgebruik moeten worden gewaardeerd. De voorwaar-
delijke vordering zal mijns inziens fiscaal als kapitaalverstrekking moeten worden 
aangemerkt, waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is.

7.5.3 De behandeling bij de crediteur/aandeelhouder

23 Indien de schuldvordering die wordt prijsgegeven door de aandeelhouder/crediteur ten 
laste van zijn in Nederland belastbare winst of dat van een verbonden lichaam is afge-
waardeerd, leidt het prijsgeven tot de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969. Het afwaar-
deringsverlies dient teruggenomen te worden, doch kan direct aan de opwaarderings-
reserve worden gedoteerd. Vervolgens zal de opwaarderingsreserve belast vrijvallen al 
naar gelang de waarde van de deelneming stijgt.

24 Indien een vordering onzakelijk wordt prijsgegeven is het verlies dat is geleden in de 
hoedanigheid als crediteur aftrekbaar. De informele kapitaalstorting ten tijde van het 
onzakelijk prijsgeven door de crediteur zal gelijk zijn aan de waarde van de vordering 
op dat moment.

25 Naar mijn mening is het begrip ‘prijsgeven’ voor art. 13ba Wet Vpb 1969 gelijk aan het 
begrip ‘prijsgeven’ in art. 3.13 Wet IB 2001.

26 Het vierde lid regelt dat winstneming bij de belastingplichtige ter zake van het prijsge-
ven van een vordering niet plaatsvindt voor zover het prijsgeven bij de schuldenaar 
leidt tot belastbare winst in Nederland of meebrengt dat een voordeel bij de schulde-
naar wordt betrokken in een belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar 
een tarief van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belast-
bare winst. Voor het onzakelijk prijsgeven van een vordering geldt dat dit in ieder 
geval (ook) onder art. 13ba, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 1969 valt, zodat mijns inziens 
rekening gehouden kan worden met de compenserende heffing bij een buitenlandse 
debiteur.

27 Aangezien een onzakelijk prijsgeven niet tot winst leidt bij een Nederlandse schulde-
naar, zal bij het onzakelijk prijsgeven van een vordering op een buitenlandse schulde-
naar mijn inziens per definitie worden voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn 
van een heffing van 10% van de winst berekend naar Nederlandse maatstaven.

28 Ook indien sprake is van een zakelijk prijsgeven en de winst bij de buitenlandse debi-
teur is vrijgesteld, kan naar mijn mening worden verdedigd dat wordt voldaan aan de 
compenserendeheffingstoets van het vierde lid. De wetgever is mijns inziens aan zet 
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om deze lacune op te heffen. Dit kan door aan het vierde lid toe te voegen dat bij de 
berekening van de winst naar Nederlandse maatstaven art. 3.13 Wet IB 2001 buiten 
toepassing blijft.

29 Met betrekking tot de buitenlandse schuldenaar geldt dat de correctie alleen plaats-
vindt voor zover het prijsgeven in het buitenland bij de schuldenaar niet tot winst 
leidt, tot vrijgestelde winst leidt of tot niet-vrijgestelde winst leidt maar wordt betrok-
ken in een belasting naar de winst die resulteert in een heffing van ten minste 10% over 
een naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst.

30 Indien sprake is van een buitenlandse schuldenaar zal minder snel aan het onderwor-
penheidsvereiste van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 worden voldaan dan in een puur 
nationale situatie. Dat in een dergelijke situatie sprake is van een belemmering blijkt 
onder andere uit het arrest Cadbury Schweppes. Er is mijns inziens geen rechtvaardi-
gingsgrond voor de belemmering aanwezig, zodat het onderworpenheidsvereiste van 
art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 in strijd is met het EG-recht. Een algemene onderworpen-
heidstoets is overigens wel toegestaan.

31 Ten aanzien van derde landen gelden ruimere rechtvaardigingsgronden dan voor intra-
communautiare situaties, zodat het niet kan worden uitgesloten dat het onderworpen-
heidsvereiste van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 1969 gerechtvaardigd is. Er wordt in de ver-
houding met derde landen echter niet aan het evenredigheidsvereiste voldaan omdat 
in het geheel geen rekening wordt gehouden met de buitenlandse belastingheffing.

32 Indien een belastingplichtige een schuldvordering geheel of gedeeltelijk prijsgeeft, 
blijft de sanctie van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 achterwege voor zover het prijsgeven 
bij de schuldenaar tot belastbare winst leidt. Tot het bedrag dat bij de schuldenaar is 
vrijgesteld op grond van de kwijtscheldingsfaciliteit vindt de sanctie van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 derhalve toepassing bij de schuldeiser. In de literatuur is kritiek op het op 
deze manier ‘terugnemen’ van de kwijtscheldingsfaciliteit binnen concern. Vanuit de 
gedachte die ten grondslag ligt aan de kwijtscheldingswinstvrijstelling is er naar mijn 
mening geen bezwaar tegen deze vormgeving van art. 13ba Wet Vpb 1969. Bovendien 
dient er nadrukkelijk onderscheiden te worden tussen de belastingheffing bij de credi-
teur en de belastingheffing bij de debiteur. Bij de crediteur wordt het genoten afwaar-
deringsverlies teruggenomen indien de deelneming in waarde stijgt. Mijns inziens is 
het terecht vanuit het oogpunt van voorkoming van dubbele belasting dat alleen reke-
ning wordt gehouden met de belastbare winst bij de debiteur en niet met de vrijge-
stelde winst bij de debiteur.

33 Evenals onder het regime tot 2001 is het mogelijk dat een crediteur zal afwegen of een 
liquidatie van de debiteur met een liquidatieverlies tot gevolg gelet op art. 13ba Wet 
Vpb niet gunstiger uit zal pakken dan een kwijtschelding van een (deel van de) schuld. 
Dit doet zich overigens ook voor indien wel rekening gehouden zou worden met de 
vrijgestelde winst.

34 Indien de belastingplichtige tegelijkertijd met andere crediteuren een vordering prijs-
geeft, zal de winst die bij de schuldenaar wordt geconstateerd (ter grootte van de com-
pensabele verliezen) voor de bepaling van de compenserende heffing waar de belas-
tingplichtige rekening mee mag houden pro rata moeten worden toegerekend.

35 Indien sprake is van een buitenlandse schuldenaar geldt dat de correctie alleen plaats-
vindt voor zover het prijsgeven in het buitenland bij de schuldenaar niet tot winst 
leidt, tot vrijgestelde winst leidt of tot niet-vrijgestelde winst leidt maar wordt betrok-
ken in een heffing tegen een tarief van minder dan 10% over de naar Nederlandse maat-
staven bepaalde winst. Het gaat naar mijn mening om de winst naar de maatstaven van 
het land van vestiging van de schuldenaar. Niet ondenkbaar is dat de omvang van de 
winst bij de debiteur niet gelijk is aan de omvang van het afwaarderingsverlies dat de 
schuldeiser eerder heeft genomen.

36 Op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 worden onder het voor de deel-
neming opgeofferde bedrag mede begrepen de bedragen die uit de opwaarderingsre-
serve aan de belaste winst zijn toegevoegd. Indien de belastingplichtige ervoor kiest 
om de op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 gerealiseerde winst niet 
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te doteren aan de opwaarderingsreserve, is abusievelijk door de wetgever niet voorzien 
in een verhoging van het opgeofferd bedrag. Deze omissie dient mijns inziens hersteld 
te worden.

7.5.4 De samenloop met de fiscale eenheid

37 Indien de schuldenaar in een fiscale eenheid is opgenomen, is enkel de financiële posi-
tie van de schuldenaar relevant voor het bepalen of een vordering niet voor verwezen-
lijking vatbaar is.

38 Indien een moedermaatschappij in het kader van de afwikkeling van het faillissement 
van haar dochtermaatschappij vorderingen van schuldeisers overneemt beneden de 
nominale waarde en het faillissement vervolgens eindigt door middel van een schuld-
eisersakkoord kan worden verdedigd dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toe-
passing is op de winst die behaald is op de overname van de vorderingen. De overwe-
gingen in het arrest HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* bieden voor een dergelijk stand-
punt mijns inziens voldoende ruimte.

39 Met de invoering van het nieuwe fiscale-eenheidsregime per 1 januari 2003 is de toe-
passing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling voor in de fiscale eenheid opgenomen 
vennootschappen beperkt. Tot 1 januari 2003 werd de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
op het niveau van de fiscale eenheid als geheel toegepast indien een vordering op een 
in de fiscale eenheid opgenomen maatschappij werd prijsgegeven. Met ingang van 
2003 is op grond van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
alleen van toepassing voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat de vrijstelling ook bij 
zelfstandige belastingplicht van de schuldenaar van toepassing zou zijn.

40 Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 is een inbreuk op het systeem van de fiscale eenheid. Als 
gevolg van de (beperkende) werking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 kan het zo zijn 
dat een (noodzakelijke) financiële herstructurering van de schuldenaar wordt belem-
merd, hetgeen in strijd is met de gedachte van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. In 
dit verband is ook nog van belang dat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt om 
aannemelijk te maken dat bij zelfstandige belastingplicht de vrijstelling van toepas-
sing zou zijn, hetgeen onder omstandigheden problematisch kan zijn. Het geheel over-
ziende ben ik dan ook van mening dat het schrappen van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 
de beste optie is.

41 Indien een vordering van een fiscale-eenheidsmaatschappij op een andere fiscale-een-
heidsmaatschappij wordt prijsgegeven, komt de kwijtscheldingswinst als gevolg van 
de fiscale eenheid niet tot uitdrukking in het fiscale resultaat van de fiscale eenheid. 
Anders dan in de literatuur is betoogd, heeft dit naar mijn mening geen invloed op het 
zelfstandige resultaat van de dochtermaatschappij voor de toepassing van art. 15ac, lid 
2, Wet Vpb 1969.

42 Op basis van de tekst en het systeem van de wet concludeer ik dat art. 15ac, lid 2 Wet 
Vpb 1969 niet in het voordeel van de belastingplichtige werkt.

43 Omdat art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 niet in het voordeel van de belastingplichtige 
werkt, kan het onder omstandigheden zinvol zijn de schuldenaar (tijdelijk) te ontvoe-
gen. Wel dient rekening gehouden te worden met eventuele toepassing van art. 8, lid 4 
Wet Vpb 1969.

44 De wetgever wenste te vermijden dat de werking van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 een-
voudig voorkomen kan worden door de schuldenaar (tijdelijk) te ontvoegen en vervol-
gens de kwijtschelding te laten plaatsvinden. Derhalve is art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 
geïntroduceerd welke bepaalt dat de kwijtscheldingsvrijstelling niet van toepassing is 
indien de belastingplichtige deel heeft uitgemaakt van een fiscale eenheid en sinds het 
ontvoegingstijdstip minder dan zes jaren zijn verstreken, behoudens voor zover de 
belastingplichtige aannemelijk maakt dat de in dat onderdeel bedoelde voordelen niet 
tot zijn winst zouden behoren, indien hij geen deel zou hebben uitgemaakt van de fis-
cale eenheid.
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45 De wetgever heeft geen regeling getroffen om de invordering van de verschuldigde 
belasting zeker te stellen. Indien een vennootschap na ontvoeging uit de fiscale een-
heid schulden krijgt kwijtgescholden waarop op grond van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 
de kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat 
de belastingheffing over de aldus gerealiseerde winst illusoir is.

46 Uit de tekst van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 volgt dat de bepaling ook van toepassing is 
ten aanzien van een schuld jegens een andere fiscale-eenheidsmaatschappij, die bij 
ontvoeging zichtbaar wordt. Dit is naar mijn mening niet terecht. Indien de bepaling 
van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 gehandhaafd blijft, dient de wetgever deze bepaling naar 
mijn mening zodanig aan te passen dat deze niet langer ziet op interne schulden die 
reeds bestonden ten tijde van de verbreking van de fiscale eenheid.

47 Niet uitgesloten kan worden dat art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 in de praktijk aan de tot-
standkoming van een akkoord in de weg zal staan. Art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 heeft een 
antimisbruikkarakter, maar kan dus noodzakelijke financiële herstructureringen in de 
weg staan. Mijn pleidooi voor afschaffing van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 geldt even-
eens de flankerende maatregel van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969.

48 Indien een vordering wordt prijsgegeven op een maatschappij die deel uitmaakt van 
een fiscale eenheid, doet zich de vraag voor wie als ‘schuldenaar’ moet worden aange-
merkt voor de berekening van de compenserende heffing van het vierde lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969. Een redelijke wetstoepassing brengt mijns inziens mee dat op 
het niveau van de fiscale eenheid beoordeeld dient te worden of sprake is van een com-
penserende heffing.

7.6 EVALUATIE

In dit hoofdstuk ben ik de fiscale gevolgen van het prijsgeven van een vordering nagegaan 
op het niveau van de schuldenaar en de schuldeiser, zowel voor de situatie dat geen sprake 
is van een aandeelhoudersrelatie tussen de schuldenaar en schuldeiser als voor de situatie 
dat die relatie er wel is. Daarbij is ten aanzien van de schuldenaar met name stilgestaan 
bij de kwijtscheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet 
Vpb 1969. Indien de schuldenaar onderdeel is of is geweest van een fiscale eenheid zijn 
tevens art. 8, lid 4 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 van belang. Voor de schuldeiser kan 
art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn indien hij of een verbonden lichaam een deel-
neming in de schuldenaar heeft of via een deelneming een belang van ten minste 5% in 
de schuldenaar houdt.

7.6.1 Noodzakelijkheid

De kwijtscheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet IB die via art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 
ook doorwerkt naar de vennootschapsbelasting is mijns inziens noodzakelijk om te voor-
komen dat financiële herstructureringen worden belemmerd. Het zou maatschappelijk 
onaanvaardbaar zijn wanneer de fiscus belasting zou heffen als schuldeisers hun rechten 
prijsgeven om een bedrijf gezond te maken.

Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 bevat een beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
voor de situatie dat de schuldenaar deel uitmaakt van een fiscale eenheid. De vrijstelling 
is dan beperkt tot het bedrag dat zou zijn vrijgesteld als de schuldenaar zelfstandig belas-
tingplichtig was. Deze regeling is naar mijn mening een onterechte en niet-noodzakelijke 
inbreuk op het fiscale-eenheidsregime. Deze beperking kan herstructureringen belemme-
ren en komt daarmee ook in strijd met de ratio van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. 
Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 dient naar mijn mening dan ook te worden afgeschaft. Aan-
gezien art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 een flankerende maatregel bij art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 
1969 bevat, is die bepaling in het licht van het voorgaande mijns inziens eveneens over-
bodig.
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7.6.2 Effectiviteit

De vrijstelling voor de kwijtscheldingswinst die wordt behaald indien niet voor verwezen-
lijking vatbare rechten worden prijsgegeven, is naar mijn mening een effectieve manier 
om een fiscale belemmering bij financiële herstructureringen te voorkomen. Door het 
gebruik van de term ‘rechten’ is de vrijstelling niet louter beperkt tot geldvorderingen die 
worden prijsgegeven. Ook valutaresultaten behaald bij de kwijtschelding delen in de vrij-
stelling.
Anders dan in de literatuur is vermeld, is naar mijn mening de kwijtscheldingsvrijstelling 
eveneens effectief in de situatie dat de insolvabiliteit is terug te voeren op overmatige ont-
trekkingen door de aandeelhouders. Ook dan voorkomt de vrijstelling namelijk dat de 
waarde van de vorderingen van de schuldeisers verder in waarde daalt, hetgeen wel het 
geval zou zijn als ter zake van de kwijtscheldingswinst belasting betaald zou moeten wor-
den.

Indien een belastingplichtige een afgewaardeerde vordering prijsgeeft en de belasting-
plichtige of een verbonden lichaam heeft een deelneming in de schuldenaar of via een 
deelneming een belang van ten minste 5% in de schuldenaar, wordt op grond van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 winst geconstateerd ter grootte van het afwaarderingsverlies dat ten laste 
van de in Nederland belastbare winst is gebracht. Wel kan een opwaarderingsreserve wor-
den gevormd die vervolgens vrijvalt naar gelang de deelneming in waarde stijgt. De sanc-
tiesystematiek van de opwaarderingsreserve is mijns inziens effectief. Het afwaarderings-
verlies wordt teruggenomen indien en voor zover de deelneming in waarde stijgt. Zoals 
bij de evaluatie van de regeling van de opwaarderingsreserve in het vorige hoofdstuk aan 
de orde is geweest, is de regeling op een aantal punten niet effectief. Ik verwijs naar het-
geen daar is geschreven.

7.6.3 Proportionaliteit

De faciliteit van de kwijtscheldingswinstvrijstelling werkt naar mijn mening proportio-
neel uit. De vrijstelling is bedoeld om te voorkomen dat financiële reorganisaties worden 
belemmerd. Het is dan ook terecht dat de vrijstelling alleen van toepassing is voor vorde-
ringen die niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, omdat alleen in die situatie belasting-
heffing over de winst problematisch is. Het is mijns inziens ook juist dat de vrijstelling 
slechts van toepassing is voor zover de kwijtscheldingswinst meer bedraagt dan de verlie-
zen van het lopende jaar en de aanwezige compensabele verliezen. Zolang een kwijtschel-
dingswinst als gevolg van aanwezige verliezen niet resulteert in te betalen belasting, is 
niet (of nauwelijks) sprake van een belemmering. Indien overigens in het jaar van de 
kwijtschelding verliezen worden behaald nadat de vordering is prijsgegeven, worden deze 
verliezen eerst verrekend alvorens de vrijstelling wordt toegepast. Hoewel het vanuit the-
oretisch oogpunt mijns inziens juister en daarmee meer proportioneel is om alleen de ver-
liezen die ten tijde van de kwijtschelding geleden waren te verrekenen met de kwijtschel-
dingswinst, onderschrijf ik de door de wetgever gemaakte keuze vanuit een uitvoerings-
perspectief.
Het is mijns inziens niet proportioneel dat de kwijtscheldingswinst wordt verrekend met 
aanwezige verliezen indien er latente winsten aanwezig zijn. De regeling kan meer pro-
portioneel gemaakt worden door de vrijstelling van toepassing te doen zijn voor zover het 
kwijtscheldingsvoordeel de verliezen rekening houdend met aanwezige latente winsten 
teboven gaat. Doordat in een jaarrekening via actieve en passieve latenties met zowel het 
verlies als de latente winst rekening wordt gehouden, kunnen economische verstoringen 
optreden doordat de kwijtscheldingswinstvrijstelling geen rekening houdt met latente 
winsten.

De sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 ter zake van het prijsgeven van een afgewaar-
deerde vordering is niet van toepassing, indien en voor zover het prijsgeven bij de schul-
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denaar tot winst leidt, daaronder begrepen de verrekening van verliezen. Door rekening 
te houden met de compenserende heffing bij de schuldenaar wordt voorkomen dat het 
prijsgeven uiteindelijk leidt tot dubbele winstneming, namelijk bij de schuldenaar ten 
tijde van het prijsgeven en bij de schuldeiser al naar gelang de deelneming in waarde 
stijgt. Ik acht art. 13ba Wet Vpb 1969 op dit punt proportioneel.
Indien een opwaarderingsreserve is gevormd, wordt het afwaarderingsverlies slechts 
teruggenomen indien en voor zover sprake is van een waardestijging van de deelneming 
in de schuldenaar of de deelneming waardoor het belang in de schuldenaar wordt gehou-
den. Dit is een proportionele terugname van het afwaarderingsverlies.
De wettelijke regeling van de opwaarderingsreserve bevat ook een aantal minder propor-
tionele elementen. Ik heb daarop gewezen bij de evaluatie van de regeling in hoofdstuk 6.

Zoals hiervoor aangegeven, zijn naar mijn mening de bepalingen in art. 15ac, lid 2 en 
art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 overbodig. Beide bepalingen zijn overigens ook niet proportio-
neel. De bepaling van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 kan alleen in het nadeel van de belas-
tingplichtige uitwerken en niet in zijn voordeel. Dat is naar mijn mening geen evenwich-
tige wetgeving.
De bepaling van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 ziet ook op interne schulden van de fiscale een-
heid die eerst bij ontvoeging zichtbaar worden. Aangezien art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 een 
flankerende maatregel bij art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 is en laatstgenoemd artikel niet 
van toepassing kan zijn ten aanzien van interne schulden, dient ook art. 8, lid 4 Wet Vpb 
1969 niet van toepassing te zijn op interne schulden. Mocht de wetgever besluiten 
art. 15ac, lid 2 en art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 te handhaven, dan dienen de bepalingen pro-
portioneler te worden gemaakt.

7.6.4 Neutraliteit

Naar mijn mening is in art. 13ba Wet Vpb 1969 op adequate wijze rekening gehouden met 
de kwijtscheldingsfaciliteit. Voor zover bij de schuldenaar als gevolg van het prijsgeven 
winst wordt geconstateerd, vindt de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing. 
Op deze manier wordt dubbele heffing voorkomen.
De omvang van de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 is door middel van de compense-
rende heffing in het vierde lid afgestemd op een eventuele kwijtscheldingsfaciliteit bij de 
schuldenaar. Voor het bedrag van de kwijtscheldingswinstvrijstelling bij de schuldenaar 
dient in de toekomst winst genomen te worden bij de schuldeiser via het systeem van de 
opwaarderingsreserve. Toekomstige heffing bij de schuldeiser is gerechtvaardigd vanuit 
de ratio van art. 13ba Wet Vpb 1969 en vormt geen inbreuk op de kwijtscheldingsfaciliteit 
bij de schuldenaar.
Indien de kwijtschelding bij de debiteur in een buitenlandse heffing wordt betrokken, is 
alleen sprake van compenserende heffing indien het voordeel wordt betrokken in een 
belasting naar de winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% 
over en naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst. Indien sprake is van een 
onzakelijke kwijtschelding en het voordeel uit hoofde van die kwijtschelding in het bui-
tenland in de heffing wordt betrokken, is mijns inziens per definitie voldaan aan het ver-
eiste voor compenserende heffing. Doordat er naar Nederlandse maatstaven geen sprake 
is van belastbare winst, zal ook bij een laag belastingtarief sprake zijn van een tarief van 
ten minste 10% over de naar Nederlandse maatstaven berekende winst. Dit is niet consi-
stent, aangezien in geval van een Nederlandse schuldenaar geen sprake is van compense-
rende heffing en derhalve de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij de schuldeiser van 
toepassing is.

7.6.5 Uitvoerbaarheid

Indien een faillissement eindigt door homologatie van een schuldeisersakkoord is de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing en is derhalve geen vennootschapsbelas-
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ting verschuldigd. Indien een faillissement eindigt wegens de toestand van de boedel of 
het verbindend worden van de slotuitdelingslijst is eveneens geen belasting verschuldigd, 
omdat op grond van het Fokker-arrest de schulden niet vrijvallen. Er is derhalve ter zake 
van de afwikkeling van een faillissement geen vennootschapsbelasting verschuldigd, 
ongeacht de wijze waarop een faillissement wordt afgewikkeld.

Er kan worden verdedigd dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling ook van toepassing is 
indien een moedermaatschappij van een fiscale eenheid in het kader van de afwikkeling 
van een faillissement van haar dochtermaatschappij vorderingen van schuldeisers over-
neemt beneden de nominale waarde en het faillissement vervolgens eindigt door middel 
van een schuldeisersakkoord. Indien de schuldeisers hun vorderingen op de dochtermaat-
schappij in het kader van een schuldeisersakkoord gedeeltelijk prijsgeven of beneden de 
nominale waarde verkopen aan de dochtermaatschappij, is de kwijtscheldingswinstvrij-
stelling van toepassing. De fiscale wetgeving lijkt dan ook neutraal ten opzichte van de 
wijze waarop het schuldeisersakkoord van een fiscale-eenheidsmaatschappij wordt vorm-
gegeven.
Indien het faillissement van de gevoegde dochtermaatschappij echter eindigt wegens de 
toestand van de boedel of het verbindend worden van de slotuitdelingslijst, zal dat tot 
winst bij de fiscale eenheid leiden. Indien op het niveau van de fiscale eenheid niet vol-
doende compensabele verliezen aanwezig zijn, zal dat tot verschuldigdheid van belasting 
leiden. De Fokker-arresten hebben op dat punt geen verandering aangebracht. Voor een 
dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid geldt derhalve dat de fiscale wetgeving 
niet neutraal is ten opzichte van de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld. Er 
zal gegeven de verschillende fiscale consequenties een sterke prikkel voor de moeder-
maatschappij zijn om een schuldeisersakkoord bij de dochtermaatschappij te realiseren. 
Mijns inziens dient de fiscale wetgeving neutraal te zijn op dit punt en dient door middel 
van een wettelijke bepaling geregeld te worden dat ongeacht de wijze waarop het faillis-
sement van een fiscale-eenheidsdochter eindigt, de winst voor de fiscale eenheid is vrijge-
steld.

Art. 13ba Wet Vpb 1969 heeft als achtergrond het voorkomen dat nadat een aftrekbaar 
verlies op een vordering is genomen, de toekomstige baten onbelast binnen concern geno-
ten worden onder de deelnemingsvrijstelling. Door het systeem van de opwaarderingsre-
serve – in tegenstelling tot het systeem van directe winstneming zoals dat gold vóór 
2001 – zal het prijsgeven van een vordering door een vennootschap die een deelneming 
in de schuldenaar heeft dan ook niet fiscaal worden belemmerd. Toepassing van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 bij de schuldeiser heeft geen effect voor de schuldenaar en vormt dan ook 
geen fiscaal obstakel op het niveau van de schuldenaar. In de literatuur is gesteld dat als 
gevolg van de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 een crediteur zal afwegen of een 
liquidatie van de schuldenaar niet gunstiger uitpakt in plaats van het prijsgeven van de 
vordering. Art. 13ba Wet Vpb 1969 zou dan dus niet neutraal zijn. Ik deel dat standpunt 
niet. Het is de werking van de liquidatieverliesregeling die tot gevolg heeft dat alleen een 
verlies genomen kan worden als het vermogen van de deelneming is vereffend en boven-
dien de onderneming van de deelneming is gestaakt of buiten concern is voortgezet. De 
werking van de opwaarderingreserve heeft enkel tot gevolg dat het toekomstige rende-
ment, tot het bedrag van het afwaarderingsverlies, belast zal zijn. Dat is niet anders dan 
in de situatie dat de vordering blijft bestaan. Dat het verwachte toekomstige rendement 
vervolgens een onderdeel zal zijn van de afweging om de vennootschap al dan niet te 
liquideren in combinatie met staking of vervreemding van de onderneming, leidt niet tot 
de conclusie dat art. 13ba Wet Vpb 1969 liquidatie zou stimuleren. Art. 13ba Wet Vpb 
1969 is op dit punt mijns inziens neutraal.
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7.6.6 Consistentie en onderlinge afstemming

Zowel bij de toepassing van de kwijtscheldingsfaciliteit als de toepassing van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 ten aanzien van het prijsgeven van vorderingen doen zich mijns inziens 
geen bijzondere uitvoeringsproblemen voor.

Ten aanzien van de bepalingen in art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 en art. 8, lid 4 Wet Vpb 
1969 zie ik wel uitvoeringsproblemen. Ten aanzien van de bepaling in art. 15ac, lid 2 Wet 
Vpb 1969 geldt dat moet worden vastgesteld of de kwijtscheldingswinstvrijstelling van 
toepassing zou zijn indien de schuldenaar geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale 
eenheid. Om dit te kunnen vaststellen zal in verband met de negenjaarstermijn voor ver-
liesverrekening maximaal tien jaar teruggegaan moeten worden. Dat lijkt mij in de prak-
tijk ondoenlijk.
In art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 is een zesjaarstermijn opgenomen. Om vast te stellen of de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is zal nagegaan moeten worden of de 
belastingplichtige de afgelopen zes jaar in een fiscale eenheid opgenomen is geweest en 
wat zelfstandig bezien de fiscale resultaten van de belastingplichtige waren. Zowel voor 
de belastingplichtige als de Belastingdienst lijkt mij dat niet altijd eenvoudig te achterha-
len. Een reden temeer om mijn hiervoor gehouden pleidooi te herhalen om deze bepalin-
gen uit de wet te verwijderen.

7.6.7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht

In het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is een compenserendeheffingstoets opgeno-
men. De sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 blijft in de situatie van het prijsgeven van een 
vordering achterwege, mits bij de schuldenaar sprake is van een belasting naar de winst 
die resulteert in een heffing van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven 
bepaalde belastbare winst. Deze compenserendeheffingstoets van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 
1969 is mijns inziens in strijd met het EG-recht. Ten aanzien van lidstaten kan mijns 
inziens het vereiste van compenserende heffing niet worden gesteld. Ten aanzien van 
derde landen gelden mogelijk ruimere rechtvaardigingsgronden, maar naar mijn mening 
is in ieder geval sprake van strijdigheid met het evenredigheidsvereiste omdat in het 
geheel geen rekening wordt gehouden met de buitenlandse belastingheffing.
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8 De vervreemding of overbrenging van een 
afgewaardeerde vordering

8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt art. 13b Wet Vpb 1969 besproken. Dit artikel regelt – kort samen-
gevat – dat een afwaardering van een vordering op een deelneming van de belastingplich-
tige of een verbonden lichaam moet worden teruggenomen indien de vordering wordt 
overgedragen aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon of de vorde-
ring buiten de Nederlandse heffingssfeer wordt gebracht.
Bij de bespreking van dit artikel zal allereerst in paragraaf 8.2 worden ingegaan op de 
voorwaarden voor de toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969. In paragraaf 8.3 wordt inge-
gaan op de samenloopregeling die in art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969 is getroffen. Vervolgens 
zal in paragraaf 8.4 worden ingegaan op de in art. 13b, lid 2 Wet Vpb 1969 genoemde 
besmette rechtshandelingen. In paragraaf 8.5 wordt ingegaan op de in art. 13b, lid 3 Wet 
Vpb 1969 genoemde situatie dat de debiteur zijn onderneming of een gedeelte daarvan 
vervreemdt. Vervolgens wordt in paragraaf 8.6 ingegaan op de situatie dat de feitelijke lei-
ding van de belastingplichtige wordt verplaatst naar het buitenland. In paragraaf 8.7 
wordt ingegaan op het bewijsvermoeden dat in grensoverschrijdende situaties de verkrij-
ger verbonden is met de overdrager. In paragraaf 8.8 wordt vervolgens stilgestaan bij de 
bepaling van art. 13b, lid 5 Wet Vpb 1969 die het artikel van overeenkomstige toepassing 
verklaart in geval van middellijke belangen. In paragraaf 8.9 komt de verhoging van het 
opgeofferde bedrag met de op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst gerekende 
bedragen aan de orde. In paragraaf 8.10 is een samenvatting opgenomen. Paragraaf 8.11 
sluit het hoofdstuk af met een evaluatie aan de hand van het toetsingskader.

8.2 VOORWAARDEN TOEPASSING ARTIKEL 13B WET VPB 1969 
(LID 1)

8.2.1 Algemeen

Art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Indien een schuldvordering op een lichaam (schuldenaar) waarin de belasting-
plichtige of een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft, is afge-
waardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van de belastingplich-
tige of een met hem verbonden lichaam, wordt, indien de schuldvordering door 
de belastingplichtige wordt vervreemd of overgebracht als bedoeld in het 
tweede lid, ter zake van die vervreemding of overbrenging tot de winst van de 
belastingplichtige gerekend een bedrag gelijk aan die afwaardering voor zover 
met betrekking tot die schuldvordering niet reeds een bedrag op de voet van dit 
artikel tot de winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam is gerekend.’

Hieruit volgt dat art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing is indien cumulatief aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan:
– de belastingplichtige heeft een schuldvordering;
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– de schuldvordering is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst 
van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam;

– de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam heeft een deelneming in de 
schuldenaar;

– er vindt een besmette rechtshandeling plaats; en
– er is met betrekking tot de vordering niet reeds eerder op de voet van art. 13b Wet Vpb 

1969 een bedrag tot de winst gerekend van de belastingplichtige of een verbonden 
lichaam.

Op de verschillende voorwaarden zal hierna kort worden ingegaan. Aangezien er een 
grote mate van overlap is met art. 13ba Wet Vpb 1969 wat betreft de voorwaarden voor 
toepassing van dit artikel, zal regelmatig worden verwezen naar hoofdstuk 6.

8.2.2 Het begrip ‘schuldvordering’

Art. 13b Wet Vpb 1969 ziet op schuldvorderingen die zijn afgewaardeerd. Ik verwijs naar 
hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.2 voor een bespreking van het begrip ‘schuldvordering’.

8.2.3 Het begrip ‘afwaardering’

De belastingplichtige dient een schuldvordering te hebben die is afgewaardeerd ten laste 
van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam. Voor de bespreking van de voorwaarde dat de vordering moet zijn afgewaardeerd 
verwijs ik naar hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.3. Hetgeen daar in het kader van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 is besproken, is eveneens van toepassing ten aanzien van de in art. 13b Wet Vpb 
1969 gestelde voorwaarde.

8.2.4 Het begrip ‘ten laste van de in Nederland belastbare winst’

Art. 13b Wet Vpb 1969 vindt alleen toepassing indien de vordering is afgewaardeerd ten 
laste van in Nederland belastbare winst. Het begrip ‘ten laste van de in Nederland belast-
bare winst’ houdt in dat effectief ten laste van de in Nederland belastbare winst moet zijn 
afgewaardeerd. Ik verwijs verder naar paragraaf 6.6.1.4 waar dit begrip is besproken.

8.2.5 Het begrip ‘deelneming’

Art. 13b Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing indien de belastingplichtige of een met 
hem verbonden lichaam een deelneming in de schuldenaar heeft. Bij de bespreking van 
de elementen van art. 13ba Wet Vpb 1969 is reeds ingegaan op het begrip ‘deelneming’. 
Ik verwijs naar hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.5.

8.2.5.1 Laagbelaste beleggingsdeelneming
Art. 13b Wet Vpb 1969 is ook van toepassing indien de deelneming kwalificeert als laag-
belaste beleggingsdeelneming. Dit is een verschil met art. 13ba Wet Vpb 1969. Art. 13ba 
Wet Vpb 1969 is op grond van het veertiende lid van dat artikel namelijk niet van toepas-
sing indien sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming.
Dit verschil kan mijns inziens als volgt worden verklaard. Bij art. 13ba Wet Vpb 1969 doet 
zich geen misbruik voor indien een afgewaardeerde vordering op een laagbelaste beleg-
gingsdeelneming wordt omgezet. Wanneer het beter gaat met de deelneming zal het 
resultaat namelijk in de heffing worden betrokken, aangezien de deelnemingsvrijstelling 
niet van toepassing is op een laagbelaste beleggingsdeelneming. Bij art. 13b Wet Vpb 1969 
ligt dat anders. Immers, het is voor de toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 niet van 
belang of de deelnemingsvrijstelling al dan niet van toepassing is op de schuldenaar. In 
beide situaties kan de afgewaardeerde vordering worden vervreemd en zou zonder nadere 
maatregel de Nederlandse belastingheffing over de toekomstige opwaardering kunnen 
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worden voorkomen. Naar mijn mening is het dan ook terecht dat art. 13b Wet Vpb 1969 
geen uitzondering maakt voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen.1

Indien aan een laagbelaste beleggingsdeelneming een lening is verstrekt waarvan de 
schuld bij de debiteur als eigen vermogen functioneert, kan een afwaardering op een der-
gelijke lening ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. De lening wordt op 
grond van art. 13, lid 4 Wet Vpb 1969 onder de deelneming begrepen. Aangezien de deel-
nemingsvrijstelling niet van toepassing is, kan het verlies op de deelneming, waaronder 
de hybride vordering, met de matiging van art. 13aa Wet Vpb 1969 ten laste van het fiscale 
resultaat worden gebracht. Indien een dergelijke lening wordt vervreemd aan een verbon-
den lichaam mist art. 13b Wet Vpb 1969 mijns inziens toepassing, omdat de lening fiscaal 
niet als vordering maar als kapitaal wordt aangemerkt.2

8.2.5.2 Waarom is een deelneming in de schuldenaar vereist?
Het is de vraag wat de relevantie is in het kader van art. 13b Wet Vpb 1969 om een deel-
neming in de schuldenaar te vereisen. Het misbruik dat art. 13b Wet Vpb 1969 beoogt te 
bestrijden, namelijk de overdracht van een afgewaardeerde vordering buiten de Neder-
landse heffingsgrondslag, kan zich evenzeer voordoen ten aanzien van vorderingen op 
een schuldenaar waarin de belastingplichtige geen deelneming heeft. Het vereiste van een 
deelneming in de schuldenaar kan mijns inziens historisch worden verklaard. Bij de her-
ziening van de deelnemingsvrijstelling in 1990 lag de focus op het treffen van een regeling 
voor de omzetting van een afgewaardeerde vordering in groepssituaties. Daarbij was het 
begrijpelijk dat een deelneming werd vereist, omdat anders geen sfeerovergang van de 
belaste naar de onbelaste sfeer optrad. Gedurende de parlementaire behandeling kwamen 
ook andere mogelijkheden om een belaste opwaardering van een vordering op een 
groepsmaatschappij te ontgaan in het vizier van de wetgever. Bij de tweede nota van wij-
ziging is de vervreemding van een afgewaardeerde vordering aan een verbonden lichaam 
aan de besmette rechtshandelingen toegevoegd.3 Aangezien de discussie ging over het 
ontgaan van een belaste opwaardering in concernverband is er mijns inziens onvoldoende 
over nagedacht dat de situatie van vervreemding of overbrenging van een afgewaardeerde 
vordering zich op dezelfde wijze kan voordoen in situaties dat geen sprake is van een deel-
neming in de schuldenaar. In 2001 is de situatie van de omzetting uit art. 13b Wet Vpb 
1969 gehaald en in art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 geregeld. In art. 13b Wet Vpb dat voortaan 
zag op de vervreemding en overbrenging van afgewaardeerde vorderingen, is het vereiste 
van een deelneming in de schuldenaar toen blijven staan. Ook toen heeft de wetgever zich 
er geen rekenschap van gegeven dat het deelnemingscriterium niet onderscheidend is.

Een belastingplichtige die een verlies heeft geleden op vorderingen terwijl de debiteur 
geen deelneming is van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam, kan dit 
verlies definitief maken door deze afgewaardeerde vorderingen te vervreemden aan een 
concernmaatschappij. Dit is momenteel actueel, gegeven de aanzienlijke verliezen die 
met name financiële partijen hebben geleden op hun vorderingen als gevolg van de finan-
ciële en economische crisis. Art. 13b Wet Vpb 1969 vindt ter zake van een dergelijke over-
dracht geen toepassing. Bij de concernmaatschappij zal de vordering in beginsel op kost-
prijs gewaardeerd kunnen worden, zodat als het weer beter gaat met de debiteur de vor-
dering niet behoeft te worden opgewaardeerd. Indien vervreemding plaatsvindt aan een 
concernmaatschappij in een laagbelast land, kan ook nog een tariefsvoordeel worden 
gerealiseerd.

1 Anders: J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 34.

2 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 358.

3 TK 1989-1990, 19 968, nr. 13.
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Omdat enkel de vervreemding van een afgewaardeerde vordering op een deelneming 
onder het toepassingsbereik van art. 13b Wet Vpb 1969 valt, kunnen financiële partijen 
in geval van een financiële herstructurering waarbij de schuldenlast van de debiteur moet 
worden omgezet in aandelen zowel de sanctie van art. 13b als 13ba Wet Vpb 1969 voorko-
men. Ik heb daaraan reeds aandacht besteed in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.11. Indien noch 
de schuldeiser noch en met hem verbonden lichaam een deelneming heeft in de schulde-
naar, kan voorafgaand aan de omzetting van de vordering in een deelneming de afgewaar-
deerde vordering vervreemd worden aan een buitenlandse concernmaatschappij. De ver-
vreemding van de afgewaardeerde vordering leidt niet tot toepassing van art. 13b Wet 
Vpb 1969 omdat er (nog) geen deelneming is. Vervolgens kan art. 13ba Wet Vpb 1969 ook 
geen toepassing vinden bij de omzetting. In het elfde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is 
weliswaar geregeld dat art. 13ba Wet Vpb 1969 ook toepassing vindt indien een deelne-
ming wordt verkregen bij de omzetting, maar art. 13ba Wet Vpb 1969 knoopt aan bij een 
Nederlandse belastingplichtige die zijn vordering omzet in aandelenkapitaal. Aangezien 
de omzetting plaatsvindt door een buitenlandse concernmaatschappij mist art. 13ba Wet 
Vpb 1969 toepassing. Met name in de huidige tijd van ‘deleveraging’ is dit actueel. Door 
de mismatch kan het verlies ten laste van het Nederlandse fiscale resultaat worden 
gebracht, terwijl de toekomstige waardestijgingen onder de deelnemingsvrijstelling onbe-
last genoten kunnen worden.

Het al dan niet hebben van een deelneming in de schuldenaar is mijns inziens geen rele-
vant onderscheidend criterium voor mogelijk misbruik. Bovendien is door deze beperking 
geen sprake van een goede afstemming tussen art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969. Ik pleit er 
derhalve voor om deze voorwaarde te laten vervallen.

8.2.6 Verbondenheid

8.2.6.1 Algemeen
De sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 vindt alleen toepassing indien de belastingplichtige 
of een met hem verbonden lichaam een deelneming heeft in de schuldenaar en de vorde-
ring is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst van de belasting-
plichtige of een met hem verbonden lichaam. Bij de bespreking van art. 13ba Wet Vpb 
1969 in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.6 is reeds ingegaan op het begrip ‘verbonden 
lichaam’, waarnaar ik verwijs.

Art. 13b Wet Vpb 1969 is ook van toepassing indien de vordering is afgewaardeerd door 
een verbonden lichaam. Bouwman en De Jong werpen de vraag op hoe opportuun deze 
laatste mogelijkheid nog is sinds de wijzigingen per 1 januari 2007.4 Sinds dat moment 
zal, zo geven zij terecht aan, bij een overdracht binnen concern art. 13b Wet Vpb 1969 
steeds toepassing vinden. Op grond van het slot van art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969 zal toe-
passing van art. 13b Wet Vpb 1969 bij de belastingplichtige bij vervreemding van de vor-
dering dan niet meer aan de orde zijn. Ik merk echter op dat de bepaling mijns inziens 
nog steeds opportuun is. Op het moment dat de belastingplichtige de afgewaardeerde vor-
dering vervreemdt, dient namelijk bepaald te worden of sprake is van verbondenheid met 
het lichaam dat de vordering eerder afwaardeerde. Indien de belastingplichtige en het ver-
bonden lichaam ten tijde van de verwerving van de vordering door de belastingplichtige 
niet verbonden waren, heeft art. 13b Wet Vpb 1969 nog geen toepassing gevonden ten 
aanzien van die vordering. Art. 13b Wet Vpb 1969 zal dan van toepassing zijn bij ver-
vreemding van die vordering door de belastingplichtige.

4 J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2007, p. 359.
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8.2.6.2 Ontstaan verbondenheid door inbreng vordering tegen uitgifte aandelen
De vraag komt op of art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing is indien een afgewaardeerde 
vordering wordt overgedragen aan een niet-verbonden lichaam tegen uitgifte van aande-
len en de overdrager en overnemer daardoor verbonden worden.
In de toelichting op de standaardvoorwaarden (oud) bij de juridische fusie heeft de staats-
secretaris opgemerkt dat uit art. 2:191 BW volgt dat het uitreiken van aandelen (en daar-
mee de verbondenheid) in tijd voorafgaat aan de inbreng.5 In de zienswijze van de staats-
secretaris creëert een uitgifte van aandelen welke leidt tot een belang van ten minste een 
derde, een verbondenheid tussen de overdrager en overnemer die reeds bestaat op het 
moment van de inbreng van de vermogensbestanddelen. In dat geval is de sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 derhalve van toepassing in de geschetste situatie. Van den Brande-
Boomsluiter sluit zich bij het standpunt van de staatssecretaris aan.6 Naar haar mening is 
op grond van de ratio geen andere conclusie mogelijk. Het maakt geen verschil of de band 
tussen de overdrager en overnemer reeds voorafgaand aan de overdracht bestaat dan wel 
eerst bij de overdracht tot stand komt.
Ik onderschrijf de zienswijze van de staatssecretaris en Van den Brande-Boomsluiter niet.
Art. 2:191, lid 1, eerste volzin BW luidt als volgt: ‘Bij het nemen van het aandeel moet 
daarop het nominale bedrag worden gestort.’ Anders dan de staatssecretaris kan ik uit de 
bewoordingen van dit artikel niet opmaken dat de uitgifte van aandelen aan de volstor-
ting voorafgaat. De inbreng van de vordering op een ander dan de overnemer is een 
inbreng anders dan in geld waarbij art. 2:191b, lid 1 BW van belang is. Art. 2:191b, lid 1 
BW bepaalt: ‘Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van 
het aandeel (…)’. Uit deze bewoordingen blijkt dat de inbreng van vermogensbestandde-
len op een tijdstip na de uitgifte van de aandelen kan plaatsvinden. De achtergrond hier-
van is dat levering van vermogensbestanddelen volgens de daarvoor juridische formalitei-
ten moet plaatsvinden waar enige tijd mee gemoeid kan zijn.7 Dit laat echter onverlet dat 
de desbetreffende vermogensbestanddelen (op grond van de inbrengovereenkomst) reeds 
vanaf de uitgifte van de aandelen voor rekening en risico zijn van de overnemer.8

In de hiervoor geschetste casus betekent dat, nu de uitgifte van aandelen en de (economi-
sche) overdracht van de afgewaardeerde vordering samenvallen, dat er geen sprake kan 
zijn van de overdracht aan een verbonden lichaam. Dit wordt niet anders indien de afge-
waardeerde vordering, bijvoorbeeld als onderdeel van een onderneming, eerst na de uit-
gifte van de aandelen aan de overnemer wordt overgedragen indien de onderneming als 
gevolg van de inbrengovereenkomst voor rekening en risico is van de overnemer.
De zienswijze van de staatssecretaris en Van den Brande-Boomsluiter leidt mijns inziens 
bovendien tot een ongerijmd verschil tussen de situatie dat een afgewaardeerde vordering 
wordt verkregen tegen uitgifte van nieuwe aandelen of door middel van de levering van 
eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt. In het eerste geval zou dan 
sprake zijn van de overdracht aan een verbonden lichaam. In het tweede geval kan dat 
niet aan de orde zijn, omdat geen sprake is van de uitgifte gevolgd door inbreng.
Hoewel art. 13b Wet Vpb 1969 mijns inziens geen toepassing kan vinden, treedt er geen 
heffingslek op. Immers, art. 13ba Wet Vpb 1969 is op grond van het dertiende lid van dat 
artikel ook van toepassing indien – kort samengevat – bij de vervreemding van de afge-
waardeerde vordering aan een niet-verbonden lichaam een deelneming in dat lichaam 
wordt verkregen. De overdragende vennootschap zal derhalve een bedrag ter grootte van 
het afwaarderingsverlies aan de winst moeten toevoegen, dat vervolgens aan de opwaar-
deringsreserve kan worden gedoteerd.

5 Resolutie van 1 augustus 1994, nr. DB94/2107M, BNB 1994/284, paragraaf 4.9.
6 E. van den Brande-Boomsluiter, De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting, FM 110, Kluwer, 

Deventer 2003, p. 190.
7 Zie o.a. F.J.W. Löwensteyn, Rechtpersonenrecht, derde druk, p. 200, Quint, Gouda, 1994.
8 Zie o.a. P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, veertiende druk, Kluwer, Deventer 2006, p. 68.
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8.3 SAMENLOOPREGELING

Aan het slot van het eerste lid van art. 13b Wet Vpb 1969 is een samenloopregeling getrof-
fen. De sanctie vindt geen toepassing voor zover met betrekking tot de schuldvordering 
reeds een bedrag op de voet van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst van de belastingplich-
tige of een met hem verbonden lichaam is gerekend.

8.3.1 Samenloopregeling voorkomt volgtijdige toepassing artikel 13b Wet 
Vpb 1969

Zonder nadere maatregelen zou, indien een afgewaardeerde vordering meerdere malen 
binnen concern wordt overgedragen, art. 13b Wet Vpb 1969 iedere keer opnieuw van toe-
passing zijn. Ondanks de winstneming op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 blijft de vor-
dering ten laste van de in Nederland belastbare winst afgewaardeerd. De laatste volzin van 
art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969 voorkomt dat de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 meerdere 
keren toepassing vindt ten aanzien van dezelfde afwaardering.

8.3.2 Geen regeling voor samenloop met artikel 13ba Wet Vpb 1969

Er is geen regeling getroffen voor een mogelijke samenloop met art. 13ba Wet Vpb 1969. 
Gedacht zou kunnen worden aan de volgende situatie. Een belastingplichtige heeft een 
afgewaardeerde vordering op een deelneming waarvan de corresponderende schuld gaat 
functioneren als eigen vermogen. Op grond van art. 13ba, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 
treedt dan de sanctie van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 in werking. Indien ver-
volgens door de belastingplichtige de aandelen in de schuldenaar worden vervreemd aan 
een niet met de belastingplichtige verbonden lichaam, is op de hybride vordering niet lan-
ger de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Wanneer vervolgens de vordering wordt 
vervreemd binnen concern zal art. 13b Wet Vpb 1969 toepassing vinden. Hoewel het de 
vraag is of het ontbreken van een samenloopregeling in de praktijk tot veel problemen 
zal leiden, heeft het mijns inziens de voorkeur om de samenloopregeling zodanig aan te 
passen dat art. 13b Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijft voor zover reeds art. 13ba Wet 
Vpb 1969 toepassing heeft gevonden.

8.3.3 Geen samenloopregeling met Wet IB 2001

Indien een natuurlijk persoon een afgewaardeerde vordering overdraagt aan een vennoot-
schap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, is art. 3.98b Wet IB 2001 van toepassing. 
Als de vennootschap vervolgens de vordering overdraagt aan een verbonden lichaam is 
art. 13b Wet Vpb 1969 niet van toepassing. Art. 13b Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing 
als de vordering is afgewaardeerd door de belastingplichtige of een verbonden lichaam. 
Afwaardering door een verbonden natuurlijk persoon leidt niet tot toepassing van art. 13b 
Wet Vpb 1969. Aangezien de overdracht door de natuurlijk persoon reeds tot winstne-
ming leidt als gevolg van art. 3.98b Wet IB 2001 is dat ook niet nodig.

8.3.4 Dubbele heffing door waardering op kostprijs bij verkrijger

Indien een afgewaardeerde vordering binnen concern wordt overgedragen, wordt op 
grond van art. 13b Wet Vpb 1969 het verlies bij de overdrager teruggenomen.
Bij de verkrijger zal de vordering op kostprijs worden gewaardeerd.9 Indien de vordering 
vervolgens volloopt, zal de verkrijger bij aflossing winst dienen te nemen. De aangroei van 
de vordering is dan feitelijk tweemaal belast, namelijk eerst bij de overdrager op grond 
van art. 13b Wet Vpb 1969 en vervolgens bij de verkrijger op het moment van realisatie. 
Voor deze overkill is naar mijn mening ten onrechte geen regeling getroffen. Indien de 
huidige systematiek wordt gecontinueerd dient er mijns inziens een regeling te komen 
die ervoor zorgt dat de aangroei van een vordering onbelast blijft indien en voor zover 
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art. 13b Wet Vpb 1969 bij een concernvennootschap toepassing heeft gevonden. Een 
enigszins vergelijkbare regeling is reeds getroffen in art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 voor de 
situaties van onvolwaardige vorderingen bij ontvoeging uit een fiscale eenheid.10

8.4 BESMETTE RECHTSHANDELINGEN (LID 2)

8.4.1 Inleiding

Art. 13b Wet Vpb 1969 is van toepassing indien zich één van de in het tweede of derde 
lid genoemde besmette rechtshandelingen voordoet. Het tweede en derde lid luiden als 
volgt:

‘2. Een vervreemding of overbrenging als bedoeld in het eerste lid doet zich 
onderscheidenlijk voor indien de afgewaardeerde schuldvordering:
a. wordt vervreemd aan een met de belastingplichtige verbonden lichaam of 
verbonden natuurlijk persoon;
b. wordt overgebracht naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven 
onderneming, dan wel naar het vermogen van een buiten Nederland gedreven 
gedeelte van een onderneming op de winst waarvan een regeling ter voorko-
ming van dubbele belasting van toepassing is.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de onderneming of 
een gedeelte van de onderneming van de schuldenaar, wordt vervreemd aan de 
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of verbonden natuurlijk 
persoon.’

Op de drie besmette rechtshandelingen zal hierna afzonderlijk worden ingegaan.

8.4.2 Vervreemding afgewaardeerde vordering

Het begrip ‘vervreemding’ is in art. 13b Wet Vpb 1969 niet nader omschreven. Uit HR 
10 februari 1960, BNB 1960/123 volgt dat het begrip ‘vervreemding’ moet worden opgevat 
in civielrechtelijke zin. Onder vervreemding moet derhalve worden verstaan elke rechts-
handeling waardoor de eigenaar van een vermogensbestanddeel dat vermogensbestand-
deel uit zijn vermogen in dat van een ander doet overgaan.11 Voorbeelden van vervreem-
ding van de vordering zijn de verkoop, ruil en schenking van de vordering. Ook subrogatie 
zal als een vervreemding gelden, omdat krachtens subrogatie de vordering op grond van 
art. 6:12 BW overgaat op degene die de schuld heeft voldaan.12

9 Mijns inziens ten onrechte merkt de redactie van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie in aant. 
3.2 bij art. 13b Wet Vpb 1969 op dat het onduidelijk is op welk bedrag de verkrijger de vordering 
moet waarderen, namelijk de waarde in het economische verkeer of de waarde in het economi-
sche verkeer vermeerderd met het bedrag van de fictieve winstneming bij de vervreemder. Waar-
dering van de vordering bij de belastingplichtige verkrijger wordt immers nergens afhankelijk 
gesteld van de fiscale behandeling bij de vervreemder, nog los van het feit dat de verkrijger dan 
gelijk een verlies zou kunnen nemen op die vordering dat niet is gerealiseerd. Dat waardering op 
kostprijs onredelijk uitpakt binnen de groep is uiteraard wel het geval. Dit betekent echter mijns 
inziens niet dat – zoals de redactie zegt – verdedigd kan worden de vordering te waarderen op de 
waarde in het economische verkeer vermeerderd met het bedrag van fictieve winstneming bij de 
verkrijger.

10 Zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.2 waar ik art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 bespreek.
11 In HR 10 februari 1960, BNB 1960/123 overwoog de Hoge Raad ‘dat het begrip vervreemding in 

artikel 19 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 niet de beperkte betekenis heeft, die 
belanghebbende daaraan wil zien gehecht, doch daaronder moet worden verstaan elke rechts-
handeling, waardoor de eigenaar van aandelen of winstbewijzen van een vennootschap als in de 
vermelde bepaling bedoeld, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, die aandelen of winst 
bewijzen uit zijn vermogen in dat van een ander doet overgaan.’.

12 Evenzo J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 367.
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Vóór 2007 werd een onderscheid gemaakt naar de vestigingsplaats van de verkrijger. 
Indien de verkrijger een in het buitenland gevestigd verbonden lichaam was, was de sanc-
tie van art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing. Indien sprake was van een in Nederland 
gevestigd lichaam of de schuldvordering ging behoren tot het vermogen van een in Neder-
land gedreven onderneming bleef de sanctie buiten toepassing, mits aan een aantal minis-
teriële voorwaarden was voldaan.13 Dit onderscheid is met ingang van 2007 opgeheven. 
De staatssecretaris gaf als reden dat van de uitzondering niet of nauwelijks gebruikge-
maakt werd.14 Het lijkt mij dat dit als zodanig niet een valide reden is voor het laten ver-
vallen van een regeling die dubbele heffing voorkomt. Het laten vervallen van dit onder-
scheid zal mijns inziens echter ingegeven zijn door de (mogelijke) strijdigheid met het 
Europese recht.15

8.4.3 De overbrenging van een vordering

8.4.3.1 Algemeen
De tweede rechtshandeling die tot de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 leidt, is de over-
brenging van de vordering naar het buitenlands ondernemingsvermogen van de belas-
tingplichtige. Het betreft twee situaties. In de parlementaire geschiedenis bij dit onder-
deel is het volgende opgenomen:

‘Het betreft hier de gevallen dat de afgewaardeerde vordering:
1°  in eerste instantie behoort tot het vermogen van een vaste inrichting in 
Nederland van een niet in Nederland gevestigd lichaam, doch overgaat van de 
vaste inrichting in Nederland naar het buitenlandse hoofdkantoor of naar een 
vaste inrichting in een ander land;
2°  in eerste instantie behoort tot het binnenlandse deel van het ondernemings-
vermogen van een in Nederland gevestigd lichaam, en later overgaat naar een 
buitenlandse vaste inrichting van dat lichaam.’16

Ik merk in dit verband op dat bij de overbrenging van een vordering de regels van de func-
tionele analyse van toepassing zullen zijn.17 Allocatie van de vordering aan het hoofdhuis 
of de vaste inrichting kan dan ook niet willekeurig plaatsvinden.

8.4.3.2 De overbrenging naar niet-ondernemingsvermogen
De tekst van art. 13b Wet Vpb 1969 spreekt alleen over het overbrengen van een afgewaar-
deerde vordering naar buitenlands ondernemingsvermogen. De overbrenging van een 
afgewaardeerde vordering naar niet-ondernemingsvermogen van de belastingplichtige 
leidt derhalve niet tot de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969. Deze mogelijkheid kan zich 
voordoen bij buitenlands en binnenlands beperkt belastingplichtigen op grond van art. 2, 
lid 1, onderdeel e Wet Vpb 1969. Het is echter de vraag of zulke situaties zich in de prak-
tijk vaak zullen voordoen.

8.4.3.3 Waardering van de vordering bij overbrenging
Indien een vordering wordt overgebracht naar buitenlands ondernemingsvermogen van 
de belastingplichtige, komt de vraag op voor welke waarde die vordering opgenomen 
dient te worden op de balans van de vaste inrichting. Op grond van de zelfstandigheids-

13 De voorwaarden waren uitgewerkt in het besluit van 22 november 1999, nr. DB1999/1955M, BNB 
2000/68, welk besluit is vervallen bij de publicatie van het besluit van 1 februari 2006, nr. 
CPP2005/2702M, BNB 2006/161 waarin de voorwaarden eveneen waren opgenomen.

14 MvT, TK 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 65.
15 Zie ook W.F.E.M. Egelie, ‘De (on)verenigbaarheid van art. 13b en 13ba Wet Vpb met het EG-ver-

drag’, WFR 2001/907.
16 TK 1989-1990, 19 968, nr. 13, p. 10.
17 Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rondom geldvorderingen, Beschouwingen voor de inkomsten- en vennoot-

schapsbelasting, Groningen 2001, p. 368 en A.J. van Ramele, NDFR, aant. 3.4 bij art. 13b.

FWR_Bobeldijk.book  Page 224  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



De vervreemding of overbrenging van een afgewaardeerde vordering 225

fictie zal de vordering naar mijn mening op de balans van de vaste inrichting moeten wor-
den opgenomen voor de waarde in het economische verkeer. De waardeaangroei van de 
vordering nadat die is overgebracht naar de vaste inrichting, maakt deel uit van het 
wereldinkomen van de belastingplichtige, maar op grond van het belastingverdrag of het 
BvdB zal voorkoming van dubbele belasting worden gegeven. De vaste inrichting zal in 
beginsel in het buitenland belasting verschuldigd zijn over de waardeaangroei van de vor-
dering. Aangezien bij de overbrenging naar het buitenland in Nederland ook reeds winst 
is geconstateerd, is dubbele heffing het gevolg.

8.4.3.4 De overbrenging van een vordering en het EG-recht
Art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 is van toepassing indien de vordering wordt 
overgebracht naar het buitenlands gedeelte van het ondernemingsvermogen van een 
belastingplichtige. Indien de vordering wordt overgebracht naar een ander binnenlands 
gedeelte van het ondernemingsvermogen, is de bepaling niet van toepassing. Ter illustra-
tie het volgende voorbeeld. Een in Nederland gevestigde vennootschap drijft meerdere 
ondernemingen in Nederland en besluit haar groepsfinancieringsactiviteiten te concen-
treren en die nieuwe activiteit onder te brengen in de in Maastricht gedreven onderne-
ming of een nieuwe vestiging in Aken te openen voor deze activiteiten. In de eerste situ-
atie vindt de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing ten aanzien van afgewaar-
deerde vorderingen die worden overgebracht naar het desbetreffende deel van het 
ondernemingsvermogen, in de tweede situatie wel. In hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3 ben 
ik ingegaan op het beslisschema van het Hof van Justitie om vast te stellen of sprake is van 
een verboden belemmering op grond van het EG-recht. Het onderscheid dat in art. 13b, 
lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 wordt gemaakt, is mijns inziens een belemmering van de 
vrijheid van kapitaalverkeer of dienstverlening.
Kiekebeld en Van Eijsden zijn van mening dat de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 in 
grensoverschrijdende situaties gerechtvaardigd kan worden met een beroep op fiscale 
coherentie.18 Ik vraag me af of dat het geval is. Sinds het arrest Bachmann19 heeft het Hof 
van Justitie lange tijd vereist dat voor een beroep op de samenhang van het nationale 
belastingsysteem er een rechtstreeks verband dient te zijn tussen een fiscaal voordeel en 
een fiscaal nadeel, hetgeen slechts het geval was wanneer voordelen en nadelen bij 
dezelfde belastingplichtige en met betrekking tot dezelfde belasting werden gecompen-
seerd.20 In nationale situaties is geen sprake van een samenhang bij dezelfde belasting-
plichtige indien een afgewaardeerde vordering door de belastingplichtige wordt ver-
vreemd. In die situatie wordt een verlies op de vordering gecompenseerd door een belaste 
waardestijging bij een andere belastingplichtige. Uit de arresten Manninnen21en Test Clai-
mants in the Thin Cap Group Litigation22 zou echter kunnen worden afgeleid dat de 
samenhang niet louter op het niveau van één belastingplichtige behoeft te worden beoor-
deeld.23 Verder is het de vraag of sprake is van een rechtstreeks verband tussen het fiscale 
voordeel en het fiscale nadeel. Immers, een belaste waardestijging doet zich niet voor 
omdat er een verlies is geleden op de vordering, maar slechts indien de solvabiliteit van 

18 B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, Deventer 
2007, p. 70.

19 HvJ EG 28 januari 1992, zaak C-204/90 (Bachmann).
20 Zie o.a. HvJ EG 28 januari 1992, zaak C-300/90 (Commissie/België), r.o. 14-18, HvJ EG 27 juni 1996, 

zaak C-107/94 (Asscher), r.o. 58, HvJ EG 13 april 2000, zaak C-251/98 (Baars), r.o. 40, HvJ EG 6 juni 
2000, zaak C-35/98 (Verkooijen), r.o. 56-58 en HvJ 12 december 2002, zaak C-324/00 (Lankhorst-
Hohorst), r.o. 42.

21 HvJ EG 7 september 2004, zaak C-319/02 (Manninnen), waar onderzoek werd gedaan naar de 
samenhang van het Finse imputatiestelsel bij de vennootschap en haar aandeelhouder.

22 HvJ EG 13 maart 2007, zaak C-524/04 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation), waar 
onderzoek werd gedaan naar de samenhang tussen de heffing bij de debiteur en crediteur.

23 Evenzo O.C.R. Marres, Winstdrainage door renteaftrek (Art. 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 na 
‘Werken aan winst’), Kluwer, Deventer 2008, p. 252. Zie ook punt 189 van de conclusie van A-G Men-
gozzi in zijn arrest voor HvJ EG 6 december 2007, zaak C-298/05.
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de debiteur weer toeneemt. Mijns inziens kan dan ook niet gesproken worden over een 
rechtstreeks verband zoals bedoeld door het Hof van Justitie.
Indien geen beroep gedaan kan worden op de coherentie van het belastingstelsel, dringt 
zich de vraag op of de sanctie gerechtvaardigd kan worden met een beroep op het bestrij-
den van misbruik. Een beperking van een verkeersvrijheid door de strijd tegen misbruik 
kan alleen worden gerechtvaardigd, wanneer zij specifiek tot doel heeft volstrekt kunst-
matige constructies te bestrijden.24 Art. 13b Wet Vpb 1969 heeft echter een veel ruimere 
werking.
Mijns inziens ontbreekt derhalve een rechtvaardigingsgrond voor de sanctie van art. 13b 
Wet Vpb 1969, althans ten aanzien van het overbrengen van vorderingen naar het onder-
nemingsvermogen in een andere lidstaat. Ten aanzien van derde landen kunnen ruimere 
rechtvaardigingsgronden gelden25, zodat in die situatie wel een rechtvaardigingsgrond 
aanwezig zou kunnen zijn.
Indien de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 gerechtvaardigd zou zijn, is zij niet evenredig. 
Kiekebeld en Van Eijsden merken op dat de maatregel disproportioneel is, omdat ook een 
geleidelijke winstneming mogelijk is al naar gelang de waarde van de vordering stijgt 
overeenkomstig het systeem dat normaal gesproken wordt toegepast bij de overbrenging 
van bedrijfsmiddelen naar een vaste inrichting.26 Een geleidelijke winstneming via de 
voorkomingsbreuk al naar gelang de vordering in waarde stijgt, maakt de sanctie mijns 
inziens echter nog steeds niet evenredig. Er wordt namelijk bij de sanctie van art. 13b Wet 
Vpb 1969, ongeacht of dat een directe of geleidelijke afrekening is, geen rekening gehou-
den met de in het buitenland verschuldigde belasting over de waardestijging. De maatre-
gel gaat dan ook verder dan noodzakelijk is om misbruik te bestrijden.27 In de zaak van 
HR 16 november 2007, BNB 2008/68 c* heeft de Hoge Raad, in afwijking van het advies van 
A-G Wattel, geen prejudiciële vragen gesteld over de vraag of op grond van het Europees-
rechtelijke proportionaliteitsbeginsel bij de beperking van de renteaftrek op grond van 
fraus legis rekening gehouden moet worden met de daadwerkelijk in het buitenland over 
de rente verschuldigde belasting. De Hoge Raad heeft geen rekening gehouden met de 
daadwerkelijk verschuldigde belasting, zonder dat duidelijk is op welke gronden.28 Mar-
res meent dat de Hoge Raad mogelijk van oordeel is dat de vrijheid van kapitaalverkeer in 
de betreffende zaak niet aan de orde kon komen, omdat fraus legis in de context met 
name een rol speelt bij groepsrelaties, zodat met name de vrijheid van vestiging in het 
geding is en de vrijheid van kapitaalverkeer, ook in verhouding tot derde landen, niet van 
toepassing is.29 Ik sluit me daarbij aan. Inmiddels blijkt namelijk uit het arrest HR 
26 september 2008, BNB 2009/24*, dat de Hoge Raad van oordeel is dat indien sprake is van 
een meerderheidsdeelneming niet kan worden toegekomen aan de vrijheid van kapitaal-
verkeer in de verhouding tot derde landen.30

8.4.3.5 De overbrenging van een vordering en bilaterale belastingverdragen
De vraag komt op of de regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 ten aanzien van de heffing bij 
de overbrenging van een vordering naar buitenlands ondernemingsvermogen wel in over-
eenstemming is met de door Nederland afgesloten bilaterale belastingverdragen. Op 
grond van art. 7 van het OESO-Modelverdrag zal de waardestijging van de vordering 
indien die tot het buitenlands ondernemingsvermogen behoort, tot de winst van die bui-

24 Zie o.a. HvJ EG 12 september 2006, zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), r.o. 55. Zie ook hoofdstuk 
7, paragraaf 7.3.2.2.3.

25 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3 en de aldaar aangehaalde literatuur.
26 B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, Deventer 

2007, blz 70.
27 Zie ook A-G Wattel in zijn conclusie van 6 juni 2006 bij de zaken met nr. 42.626 t/m 42.629 en 

42.631, BNB 2008/68c* en nr. 42.632, BNB 2008/69c*.
28 Zie over dit arrest ook C. Bruijsten, ‘Stelt de compenserende heffing een kwantitatieve grens aan 

de toepassing van fraus legis?’, WFR 2004/1150.
29 O.C.R Marres in zijn noot onder HR 16 november 2007, BNB 2008/68c*.
30 Zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3.

FWR_Bobeldijk.book  Page 226  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



De vervreemding of overbrenging van een afgewaardeerde vordering 227

tenlandse onderneming behoren. Indien sprake is van een buitenlandse vaste inrichting 
van een binnenlandse belastingplichtige, zal Nederland op grond van het belastingver-
drag of het BvdB voorkoming van dubbele belasting dienen te geven. Indien een buiten-
landse belastingplichtige een vordering die is toegerekend aan de Nederlandse vaste 
inrichting overbrengt naar het buitenlandse hoofdhuis, heeft Nederland eveneens geen 
heffingsrecht meer. Ten aanzien van de reeds bestaande verdragen ten tijde van de invoe-
ring van art. 13b Wet Vpb 1969 in 1990 moet mijns inziens worden geconcludeerd dat 
Nederland door middel van art. 13b Wet Vpb 1969 zich een heffingsrecht toe-eigent dat 
op grond van het verdrag aan de verdragspartner toekomt. Hier geldt mijns inziens het-
zelfde als de Hoge Raad heeft bepaald in de arresten inzake pensioenen en het fictief 
loon31, namelijk dat eenzijdige posterieure wijziging van de nationale wetgeving zonder 
equivalent in de wetgeving van het andere land geen verschuiving kan legitimeren in de 
verdeling van de heffingsbevoegdheden zoals die bij de verdragsluiting is overeengeko-
men. Voor verdragen gesloten na invoering van art. 13b Wet Vpb 1969 kan de sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 wel worden toegepast. De verdragspartner wordt geacht op de 
hoogte te zijn van de Nederlandse nationale wetgeving ten tijde van het sluiten van het 
verdrag, zodat toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 voor die verdragen niet in strijd 
komt met de goede trouw jegens de verdragspartner.

8.5 VERVREEMDING ONDERNEMING OF GEDEELTE VAN DE 
ONDERNEMING (LID 3)

Indien de schuldenaar de onderneming of een gedeelte daarvan vervreemdt aan de belas-
tingplichtige of een met hem verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon treedt 
de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 eveneens in werking. De achtergrond hiervan is dat 
door de vervreemding van de onderneming binnen concern de vordering niet meer zal 
vollopen, terwijl de resultaten van de onderneming het concern via de deelnemingsvrij-
stelling ten goede blijven komen.

Bij de bespreking van art. 13ba Wet Vpb 1969, waar dezelfde bepaling is opgenomen in 
het tiende lid van dat artikel, is uitgebreid ingegaan op de problemen die samenhangen 
met de zinsnede over de vervreemding van de onderneming of een gedeelte van de onder-
neming.32

Ook is daar ingegaan op het feit dat deze bepaling in verschillende situaties tot overkill 
leidt, aangezien bijvoorbeeld bij de overdracht van de onderneming naar een dochter-
maatschappij van de schuldenaar de resultaten nog steeds via de vordering aan de schuld-
eiser ten goede komen. Zeker bij art. 13b Wet Vpb 1969 heeft dat vervelende gevolgen 
voor de belastingplichtige aangezien de sanctie is het ineens terugnemen van het afwaar-
deringsverlies. Een aanpassing van art. 13b Wet Vpb 1969 op dit punt is mijns inziens der-
halve op zijn plaats.

8.6 VERPLAATSING VAN DE VESTIGINGSPLAATS VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE

Indien de feitelijke vestigingsplaats van de vennootschap die een afgewaardeerde vorde-
ring op een deelneming heeft, wordt verplaatst naar het buitenland, komt de vraag op of 
art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing is. Aangezien na de zetelverplaatsing de vordering 
niet meer tot de Nederlandse heffingsgrondslag behoort, zou toepassing van art. 13b Wet 
Vpb 1969 voor de hand liggen. Naar mijn mening mist art. 13b Wet Vpb 1969 echter toe-

31 Zie HR 5 september 2003, BNB 2003/380 over een pensioenafkoop in relatie tot Singapore, en HR 
13 mei 2005, BNB 2005/232 en HR 13 mei 2005, BNB 2005/233 over de fictieve afkoop van pensioen 
in geval van emigratie van een directeur-aandeelhouder naar België. Zie verder HR 5 september 
2003, BNB 2003/379c* en HR 5 september 2003, BNB 2003/381c* over de fictiefloonregeling voor 
een in België woonachtige directeur-grootaandeelhouder.

32 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.10.2.
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passing in deze situatie. Indien de feitelijke vestigingsplaats van de vennootschap wordt 
verplaatst, betekent dat dat de vennootschap niet langer aan de Nederlandse belastinghef-
fing is onderworpen De vestigingsplaatsfictie van art. 2, lid 4 Wet Vpb 1969 is niet van toe-
passing ten aanzien van art. 13b Wet Vpb 1969. Het is derhalve niet zo, althans niet voor 
art. 13b Wet Vpb 1969, dat de vennootschap in Nederland gevestigd blijft en derhalve 
betoogd zou kunnen worden dat de vordering wordt overgebracht naar het buitenlandse 
ondernemingsvermogen van de bij wetsfictie in Nederland gevestigde vennootschap. 
Art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 is derhalve niet van toepassing.
Ook art. 15c Wet Vpb 1969 leidt mijns inziens niet tot toepassing van art. 13b Wet Vpb 
1969. Art. 15c Wet Vpb 1969 bepaalt dat indien een belastingplichtige niet langer als 
inwoner kan worden aangemerkt, hij geacht wordt op het tijdstip onmiddellijk daaraan 
voorafgaand al zijn vermogensbestanddelen te hebben vervreemd tegen de waarde in het 
economische verkeer. Aangezien de fictie van art. 15c Wet Vpb 1969 niet zover gaat dat 
die vervreemding geacht wordt te hebben plaatsgevonden aan een verbonden lichaam, 
kan art. 15c Wet Vpb 1969 mijns inziens niet leiden tot toepassing van art. 13b Wet Vpb 
1969.33 Tot slot merk ik op dat art. 15d Wet Vpb 1969, de eindafrekeningsbepaling, mijns 
inziens eveneens toepassing mist. Art. 15d Wet Vpb 1969 bepaalt dat in het jaar dat de 
belastingplichtige ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten de voordelen die 
niet reeds uit andere hoofde in aanmerking zijn genomen tot de winst van dat jaar worden 
gerekend. Het feit dat de belastingplichtige in de toekomst mogelijk de genoten afwaar-
dering moet terugnemen, kan naar mijn mening niet worden aangemerkt als een voor-
deel als bedoeld in art. 15d Wet Vpb 1969.
Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de wetgever de wet zodanig aanpast dat ook 
de verplaatsing van de feitelijke leiding van de belastingplichtige leidt tot de sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969, tenzij de vordering na de verplaatsing van de feitelijke leiding kan 
worden toegerekend aan een Nederlandse vaste inrichting van de belastingplichtige.

8.7 HET BEWIJSVERMOEDEN EN HET EG-RECHT (LID 4)

In het vierde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 is een bewijsvermoeden opgenomen. Indien 
de vervreemding van de vordering of van de onderneming plaatsvindt aan een niet in 
Nederland gevestigd lichaam of een niet in Nederland wonend natuurlijk persoon, wordt 
dat lichaam of die natuurlijk persoon vermoed verbonden te zijn met de belastingplich-
tige, tenzij de belastingplichtige het tegendeel aannemelijk maakt. Art. 13b, lid 4 Wet Vpb 
1969 luidt als volgt:

‘Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, en het derde lid, wordt, bij 
vervreemding aan een niet in Nederland gevestigd lichaam of een niet in Neder-
land wonend natuurlijk persoon, dat lichaam onderscheidenlijk die natuurlijke 
persoon geacht een met de belastingplichtige verbonden lichaam, onderschei-
denlijk verbonden natuurlijk persoon te zijn, tenzij de belastingplichtige het 
tegendeel aannemelijk maakt.’

Het bewijsvermoeden van art. 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing bij een 
grensoverschrijdende vervreemding en maakt derhalve onderscheid tussen grensover-
schrijdende en puur nationale situaties. Dit roept de vraag op of een dergelijk verschil is 
toegestaan onder het EG-recht. Voor het beslisschema van het Hof van Justitie om die 
vraag te beantwoorden, verwijs ik naar hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3.
Uit het arrest Vestergaard34 blijkt dat een dergelijk bewijsvermoeden waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse situaties op grond van het EG-recht 
verboden is. Evenals in het arrest Vestergaard wordt het door art. 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 

33 Evenzo: J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, 
p. 51.

34 HvJ EG 29 oktober 1999, zaak C-55/98 (Vestergaard).
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gemaakte verschil mijns inziens niet gerechtvaardigd door de noodzaak de samenhang 
van het betrokken belastingstelsel te handhaven of de doeltreffendheid van de fiscale con-
troles te waarborgen. In paragraaf 8.4.3.4 heb ik betoogd dat noch de samenhang van het 
belastingstelsel noch de strijd tegen misbruik een rechtvaardigingsgrond voor toepassing 
van art. 13b Wet Vpb 1969 kan zijn. Datzelfde geldt mijns inziens voor het bewijsvermoe-
den. Overigens blijkt uit het arrest Elisa dat niets de belastingautoriteiten belet om van de 
belastingplichtige de bewijzen te verlangen die zij noodzakelijk achten voor de correcte 
vaststelling van de betrokken belastingen.35

Kiekebeld en Van Eijsden menen dat gesteld kan worden dat het bewijsvermoeden in 
strijd is met het gemeenschapsrechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel zoals dat onder 
andere in de zaak Wells36 is omschreven.37 Mijns inziens is het gelijkwaardigheidsbegin-
sel in dit verband echter niet relevant. Het gelijkwaardigheidsbeginsel waarborgt dat pro-
cedurevoorschriften om het EG-recht in te roepen niet ongunstiger mogen zijn dan die 
welke voor soortgelijke nationale situaties gelden.38 In casu gaat het niet over het inroe-
pen van het EG-recht.

Bij de vervreemding van een afgewaardeerde vordering aan in lidstaten woonachtige 
natuurlijke personen of rechtspersonen kan het bewijsvermoeden niet worden gehan-
teerd. In de situatie met derde landen gelden waarschijnlijk ruimere rechtvaardigings-
gronden39 en kan het bewijsvermoeden mijns inziens mogelijk worden gerechtvaardigd 
met het oog op de waarborging van de doeltreffendheid van fiscale controles.
Het in art. 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 opgenomen bewijsvermoeden dient, in ieder geval ten 
aanzien van de vervreemding aan een natuurlijk persoon woonachtig in een lidstaat of 
een in een andere lidstaat gevestigd lichaam, te vervallen. Een alternatief is het bewijsver-
moeden eveneens voor nationale situaties in te voeren.

8.8 OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING BIJ MIDDELLIJKE BELANGEN 
(LID 5)

8.8.1 Algemeen

Het vijfde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 bepaalt dat het artikel van overeenkomstige toe-
passing is indien de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam via een deelne-
ming middellijk een belang van 5% of meer in de schuldenaar heeft. De tekst van het vijfde 
lid luidt als volgt:

‘Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam via een deelneming middellijk een belang van 
5% of meer in de schuldenaar heeft.’.

Het vijfde lid ziet alleen op die situaties die niet reeds door het eerste lid van art. 13b Wet 
Vpb 1969 worden getroffen. Een voorbeeld ter verduidelijking.

35 HvJ EG 11 oktober 2007, zaak C-451/05 (Elisa), punt 95 en HvJ EG|30|januari|2007|zaak C-150/04 
(Commissie/Denemarken), punt 54.

36 HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-201/02 (Wells).
37 Evenzo B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, 

Deventer 2007, p. 71.
38 HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-201/02 (Wells), r.o. 70.
39 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.2.3 en de aldaar aangehaalde literatuur.
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Indien de moedermaatschappij M de afgewaardeerde vordering vervreemdt aan een ver-
bonden lichaam, is het eerste lid van art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing. Hoewel de 
situatie op basis van de letterlijke wettekst eveneens onder het vijfde lid van art. 13b Wet 
Vpb 1969 valt, komt toepassing van het vijfde lid in dat geval niet aan de orde.40 Indien M 
een belang van 30% in D heeft, is het eerste lid niet van toepassing aangezien geen sprake 
is van verbondenheid tussen M en D. Wel vindt het vijfde lid dan toepassing, omdat 
sprake is van een middellijk belang in KD van ten minste 5%.

8.8.2 Er dient sprake te zijn van een deelneming

In navolging van het Fiscaal commentaar41 werpen Van Eijsden en Kok de vraag op 
waarom de eis gesteld wordt, dat het belang van de schuldeiser in de tussenhoudster als 
een deelneming moet worden aangemerkt.42 Daarbij merken zij op dat in de situatie van 
het eerste lid deze eis niet wordt gesteld, omdat enkel is vereist dat de tussenhoudster een 
verbonden lichaam is. Voor verbondenheid is geen deelnemingsrelatie vereist. Mijns 
inziens wordt hier echter over het hoofd gezien dat ook in het eerste lid een deelnemings-
relatie vereist is, namelijk een deelnemingsrelatie (van de tussenhoudster) met de schul-
denaar. Zowel het eerste als het vijfde lid waakt ervoor dat toekomstige resultaten van de 
schuldenaar onder de deelnemingsvrijstelling worden gerealiseerd terwijl het verlies op 
de vordering ten laste van het fiscale resultaat is gebracht. Alleen het niveau waarop de 
deelnemingsverhouding wordt vereist, verschilt bij beide leden. De hoofdregel, geformu-
leerd in het eerste lid, is dat een deelneming in de schuldenaar wordt vereist. In middel-
lijke situaties is, waarschijnlijk mede vanwege uitvoeringstechnische redenen, gekozen 
voor de voorwaarde dat sprake moet zijn van een deelneming in de tussenhoudster.

8.8.3 Toepassing bij middellijk en onmiddellijk belang van gezamenlijk 5%

In de literatuur is wel opgemerkt dat de wettekst ook zo gelezen kan worden dat er een 
5% belang moet bestaan tussen de debiteur en de directe aandeelhouder van de debiteur.43 
Ter verduidelijking het volgende voorbeeld.

40 Dit blijkt uit hetgeen in de parlementaire behandeling over de vergelijkbare bepaling in art. 13ba, 
lid 12 Wet Vpb 1969 is gezegd. Zie EK 2004-2005, 29 686, C, p. 3. Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 
6.6.12.

41 Fiscaal Commentaar, Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2005, p. 390 en 391.
42 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, p. 62.
43 Fiscaal commentaar, Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2005, p. 390 en J.A.R. van Eijsden en 

Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, p. 62.
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Ondanks dat in dit voorbeeld de moedermaatschappij M een indirect belang van slechts 
1% heeft, zou het vijfde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 in de genoemde visie van toepassing 
zijn. Naar mijn mening is deze visie op grond van de wettekst echter niet houdbaar. De 
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam dient immers een belang van 5% of 
meer in de schuldenaar te hebben. Het misbruik waartegen de regeling zich keert, doet 
zich echter alleen voor wanneer de belastingplichtige of het verbonden lichaam de toe-
komstige winsten onder de deelnemingsvrijstelling kan realiseren, hetgeen het geval is 
als het belang via een deelneming wordt gehouden. Vandaar dat de wettekst vereist dat 
‘via een deelneming [cursivering ACPB] een belang van 5% of meer’ wordt gehouden. Ook uit 
de wettekst volgt derhalve naar mijn mening dat het om het belang van de belastingplich-
tige of een verbonden lichaam in de schuldenaar gaat en niet om het belang dat de deel-
neming in de schuldenaar heeft.

De vraag doet zich voor of art. 13b, lid 5 Wet Vpb 1969 ook van toepassing is indien de 
schuldeiser zowel een middellijk als onmiddellijk belang heeft van minder dan 5%, maar 
het totale belang ten minste 5% bedraagt. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Op grond van de letterlijke wettekst is het vijfde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 niet van 
toepassing. Er wordt immers niet via een deelneming een belang van ten minste 5% 
gehouden. Het Fiscaal commentaar en Van Eijsden en Kok zijn van mening dat op grond 
van een redelijke wetstoepassing het vijfde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing 
is.44 Het is de vraag of dat standpunt juist is. Er kan een parallel getrokken worden met 
een vergelijkbare situatie bij de bepaling of sprake is van een aanmerkelijk belang in de 
zin van art. 4.6 Wet IB 2001. Zo is het de vraag of sprake is van een aanmerkelijk belang 
voor M, hetgeen op grond van art. 17 Wet Vpb 1969 ook voor de heffing van vennoot-
schapsbelasting relevant kan zijn. Uit de parlementaire behandeling van art. 4.6 Wet IB 
2001 blijkt dat in de hiervoor geschetste situatie wel sprake is van een aanmerkelijk 

44 Fiscaal commentaar, Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2005, p. 392 en J.A.R. van Eijsden en 
Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, blz 63.
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belang.45 In casu is echter belangrijker dat art. 13b Wet Vpb 1969 een antimisbruikkarak-
ter heeft. Art. 13b Wet Vpb 1969 knoopt aan bij een middellijk belang van 5%, omdat ver-
ondersteld wordt dat op dat belang van 5% dan de deelneming van toepassing is.46 In de 
onderhavige situatie is echter op een deel van het 5%-belang de deelnemingsvrijstelling 
niet van toepassing. Het is dan ook mijns inziens niet juist art. 13b Wet Vpb 1969 toe te 
passen.

8.9 VERHOGING OPGEOFFERDE BEDRAG

8.9.1 Algemeen

Op grond van art. 13d, lid 2 onderdeel a Wet Vpb 1969 wordt het opgeofferde bedrag van 
een deelneming verhoogd met de bedragen die met betrekking tot vorderingen op die 
deelneming ingevolge art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst zijn gerekend. Het opgeofferde 
bedrag is van belang voor de vaststelling van een eventueel liquidatieverlies dat (kort 
samengevat) wordt bepaald door het verschil tussen het opgeofferde bedrag en de liquida-
tieuitkeringen.47

8.9.2 De ratio van de regeling

Over de ratio van de verhoging van het opgeofferde bedrag is bij de herziening van de deel-
nemingsvrijstelling in 1990 door de staatssecretaris het volgende opgemerkt:

‘Artikel 13d, tweede lid, bevat ten opzichte van de aanvankelijk voorgestelde 
bepaling (…) een nieuw element. Het voor de deelneming opgeofferde bedrag 
(…) wordt namelijk verhoogd met de positieve voordelen uit hoofde van die 
deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling ingevolge artikel 13b of 13c 
geen toepassing heeft gevonden. Leden van diverse fracties hebben mij in het 
voorlopig verslag op het ontbreken van zulk een bepaling gewezen en gevraagd 
of ik zulk een bepaling redelijk acht. In de memorie van antwoord heb ik reeds 
aangegeven het met die kritiek eens te zijn. Naarmate, via het onthouden van 
de deelnemingsvrijstelling, de eerder ten laste van de in Nederland belastbare 
winst gekomen afwaarderingen of verliezen zijn gecompenseerd, kan in rede-
lijkheid worden gesteld dat als het ware achteraf bezien een volwaardige vorde-
ring of buitenlandse onderneming is ingebracht. Het opgeofferde bedrag dient 
derhalve in redelijkheid dienovereenkomstig te worden verhoogd.’48

Bij het bovenstaande citaat merk ik allereerst op dat in het toenmalige art. 13b Wet Vpb 
1969 ook de omzetting was geregeld. De ratio voor de verhoging van het opgeofferd 
bedrag wordt dus gevonden in het feit dat als gevolg van de terugname van de afwaarde-
ring bij omzetting van een onvolwaardige vordering de facto een volwaardige vordering 
wordt omgezet, hetgeen tot een verhoging van het opgeofferde bedrag zou hebben geleid. 
Van Eijsden en Kok merken terecht op dat dit echter niet de verhoging van het opgeof-
ferde bedrag rechtvaardigt in geval van toepassing van het huidige art. 13b Wet Vpb 
1969.49 Immers, ook de overdracht van een volwaardige vordering zou niet tot verhoging 

45 EK 1996-1997, 24 761, nr. 62b, p. 5.
46 In het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de 

behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en de invoe-
ring van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming, TK 2003-2004, 29 381, nr. 
1, werd in art. 13b, lid 5 Wet Vpb 1969 ook gesproken over het middellijk hebben van een deel-
neming.

47 Voor een uitgebreidere beschrijving van de liquidatieverliesregeling verwijs ik naar J.A.G. van der 
Geld, De Deelnemingsvrijstelling, FM 20, Kluwer, Deventer 2008, p. 109-162 en W.C.M. Martens, De 
deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, Deventer 2008, p. 81-
107.

48 NvW, TK 1987-1988, 19 968, nr. 8, p. 9.
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van het opgeofferde bedrag hebben geleid. Van Eijsden en Kok zien vervolgens geen 
enkele rechtvaardiging om het opgeofferde bedrag te verhogen met het bedrag dat op 
grond van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst is gerekend. Bouwman en De Jong, alsmede 
Zwemmer vinden de verhoging van het opgeofferde bedrag wel redelijk.50

Hoewel de toelichting in de parlementaire behandeling slechts ziet op de omzetting van 
vorderingen, dat destijds bestreden werd door art. 13b Wet Vpb 1969, acht ik het gerecht-
vaardigd dat ook in de situatie dat de vordering wordt vervreemd het opgeofferde bedrag 
verhoogd wordt met de tot de winst gerekende bedragen. Immers, art. 13b Wet Vpb 1969 
tracht te voorkomen dat een verlies op de vordering ten laste van het fiscale resultaat is 
gebracht, en een latere waardestijging onbelast genoten wordt doordat de vordering is 
ondergebracht in een laag belastend land. Bij vervreemding wordt als het ware vooruitge-
grepen op de opwaardering die te zijner tijd plaatsvindt wanneer de financiële positie van 
de deelneming verbetert. Indien het echter niet beter gaat met de deelneming, is achteraf 
bezien het verlies ten onrechte teruggenomen op grond van art. 13b Wet Vpb 1969. Als-
dan kan door de verhoging van het opgeofferde bedrag het verlies alsnog genomen wor-
den door middel van een liquidatie van de deelneming.
Ook in de situatie van art. 13b, lid 4 Wet Vpb 1969, de overdracht van de onderneming 
van de debiteur binnen concern, is een verhoging van het opgeofferde bedrag redelijk. Ter 
illustratie het volgende voorbeeld. De belastingplichtige M heeft een afgewaardeerde vor-
dering op haar dochtermaatschappij D1. In het kader van een herstructurering wordt de 
onderneming van de dochtermaatschappij D1 overgedragen aan dochtermaatschappij D2 
en wordt D1 geliquideerd. Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven.

Uitgangssituatie Situatie na herstructurering

Op grond van art. 13b, lid 1 juncto 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 wordt het afwaarderingsverlies 
op de vordering teruggenomen bij de overdracht van de onderneming. Op grond van 
art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 wordt het opgeofferd bedrag van D1 verhoogd 
met het op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst gerekende bedrag. Het liquida-
tieverlies bij de liquidatie van D1 kan op grond van art. 13e Wet Vpb 1969 niet ten laste 
van het fiscale resultaat worden gebracht, maar wordt aan het voor D2 opgeofferde bedrag 
toegevoegd. Indien D2 wordt geliquideerd, kan derhalve alsnog het verlies op de vorde-
ring worden genomen, mits is voldaan aan de vereisten van art. 13d Wet Vpb 1969 voor 
het nemen van een liquidatieverlies.

Een bepaalde mate van ruwheid is mijns inziens inherent aan een regeling als de onder-
havige. Indien niet de belastingplichtige of een in Nederland gevestigd verbonden lichaam 
de deelneming in de schuldenaar houdt, kan geen verhoging van het opgeofferde bedrag 

49 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, Kluwer, Deventer 2007, p. 65.
50 J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, tiende druk, Sdu Fiscale & 

Financiële Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 402 en J.W. Zwemmer, Verliescompensatie, Kluwer, 
Deventer 2003, p. 63.
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plaatsvinden. In dat geval is dus later geen correctie meer mogelijk op de bij de overdracht 
in aanmerking genomen winst. Ook is het mogelijk dat de regeling in bepaalde situaties 
tot een liquidatieverlies leidt, terwijl dat strikt genomen niet terecht is. Ter illustratie het 
volgende voorbeeld.
Een belastingplichtige houdt 100% van de aandelen in een dochtermaatschappij en het 
opgeofferde bedrag voor die aandelen bedraagt nihil. Tevens heeft de belastingplichtige 
een vordering van nominaal 1.000 die volledig is afgewaardeerd ten laste van het fiscale 
resultaat. De balans van de dochtermaatschappij kan als volgt worden weergegeven:

Indien de vordering wordt vervreemd aan een verbonden lichaam, wordt het opgeofferde 
bedrag op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 verhoogd met 1.000. Indien 
vervolgens de activa van de schuldenaar met 1.000 in waarde stijgen, kan de schuldenaar 
zijn schuld aflossen. Indien de schuldenaar wordt geliquideerd zal de belastingplichtige 
een liquidatieverlies van 1.000 kunnen claimen. Indien de belastingplichtige de vordering 
niet had overgedragen, was zijn schuld eveneens afgelost, doch had hij geen mogelijkheid 
gehad om een liquidatieverlies te claimen.

8.9.3 Uitwerking van de regeling

Opvallend is dat voor art. 13b Wet Vpb 1969 geen regeling is getroffen voor de situatie dat 
de deelneming niet door de belastingplichtige zelf maar door een verbonden lichaam 
wordt gehouden. Voor art. 13ba Wet Vpb 1969 is voor die situaties geregeld dat de tot de 
winst gerekende bedragen dan naar rato van het aandelenbezit bij de verbonden licha-
men in aanmerking worden genomen en het opgeofferd bedrag verhogen van de door die 
verbonden lichamen gehouden deelnemingen. Naar mijn mening is hier sprake van een 
omissie en dient de wettekst op dit punt te worden aangepast. Overigens zal, zo bleek in 
de vorige paragraaf, een verhoging van het opgeofferde bedrag overeenkomstig de rege-
ling voor de verhoging van het opgeofferde bedrag met de bedragen die op grond van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 in aanmerking zijn genomen, niet in alle gevallen tot een rede-
lijke uitkomst leiden.

8.10 SAMENVATTING

1 Naar mijn mening is het terecht dat art. 13b Wet Vpb 1969, anders dan art. 13ba Wet 
Vpb 1969, ook van toepassing is op de overdracht van vorderingen op laagbelaste beleg-
gingsdeelnemingen.

2 Het misbruik dat art. 13b Wet Vpb 1969 beoogt te bestrijden, namelijk het buiten de 
Nederlandse heffingsgrondslag brengen van een afgewaardeerde vordering, kan zich 
evenzeer voordoen ten aanzien van vorderingen op een schuldenaar waarin de belas-
tingplichtige geen deelneming heeft. Het vereiste dat sprake moet zijn van een deelne-
ming in de schuldenaar kan slechts historisch worden verklaard.

3 Een belastingplichtige die een verlies heeft geleden op vorderingen waarvan de debi-
teur geen deelneming is van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam, 
kan dit verlies definitief maken door deze afgewaardeerde vorderingen te vervreem-
den aan een binnenlandse of buitenlandse concernmaatschappij. Art. 13b Wet Vpb 
1969 kan ter zake van de overdracht geen toepassing vinden.

4 Een schuldeiser die geen deelneming heeft in de schuldenaar kan voorafgaand aan de 
omzetting van zijn vordering in een deelneming de afgewaardeerde vordering ver-
vreemden aan een buitenlandse concernmaatschappij. De vervreemding van de afge-
waardeerde vordering leidt niet tot toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 omdat er 
(nog) geen deelneming is. Vervolgens kan art. 13ba Wet Vpb 1969 ook geen toepassing 

Activa 0 Eigen vermogen - 1.000

Schuld 1.000
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vinden. Ook art. 13ba Wet Vpb 1969 mist in die situatie toepassing. Met name in de hui-
dige tijd van ‘deleveraging’ is dit actueel. Door de mismatch kan het verlies ten laste 
van het Nederlandse fiscale resultaat worden gebracht, terwijl de toekomstige waarde-
stijgingen onder de deelnemingsvrijstelling onbelast genoten kunnen worden. Ik pleit 
ervoor om de voorwaarde dat sprake is van een deelneming in de schuldenaar te laten 
vervallen, aangezien dat geen relevant criterium is.

5 Indien aan de belastingplichtige uitgegeven aandelen worden volgestort door middel 
van de inbreng van een afgewaardeerde vordering en door die uitgifte een belang van 
meer dan een derde ontstaat tussen de belastingplichtige en de overnemer, is art. 13b 
Wet Vpb 1969 mijns inziens niet van toepassing. Anders dan de staatssecretaris meent, 
creëert een uitgifte van aandelen welke leidt tot een belang van ten minste een derde, 
geen verbondenheid tussen de overdrager en overnemer die reeds bestaat op het 
moment van de inbreng van de vermogensbestanddelen. Wel is art. 13ba Wet Vpb 
1969 in een dergelijke situatie van toepassing, zodat er geen claimverlies voor de fiscus 
optreedt.

6 Op grond van de in art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969 opgenomen samenloopregeling vindt 
de sanctie geen toepassing voor zover met betrekking tot de schuldvordering reeds een 
bedrag op de voet van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst van de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam is gerekend. Er is echter geen regeling getroffen voor 
een mogelijke samenloop met art. 13ba Wet Vpb 1969. Mijns inziens dient de samen-
loopregeling op dit punt aangepast te worden.

7 Indien een afgewaardeerde vordering binnen concern wordt overgedragen, wordt op 
grond van art. 13b Wet Vpb 1969 het verlies bij de overdrager teruggenomen. Bij de 
verkrijger zal de vordering op kostprijs worden gewaardeerd. Voor deze overkill is naar 
mijn mening ten onrechte geen regeling getroffen. Er dient mijns inziens een regeling 
vergelijkbaar met art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 te komen inhoudende dat de aangroei 
van een vordering onbelast blijft indien en voor zover art. 13b Wet Vpb 1969 bij een 
concernvennootschap toepassing heeft gevonden.

8 De tweede rechtshandeling die de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 oproept, is de 
overbrenging van de vordering naar het buitenlands ondernemingsvermogen van de 
belastingplichtige. De overbrenging van een afgewaardeerde vordering naar niet-
ondernemingsvermogen van de belastingplichtige leidt niet tot de sanctie van art. 13b 
Wet Vpb 1969. Deze mogelijkheid kan zich voordoen bij buitenlands belastingplichti-
gen en beperkt binnenlands belastingplichtigen op grond van art. 2, lid 1, onderdeel b 
Wet Vpb 1969.

9 Art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing indien de vordering 
wordt overgebracht naar het buitenlands gedeelte van het ondernemingsvermogen 
van een belastingplichtige. Dit vormt een belemmering van de vrijheid van kapitaal-
verkeer dan wel dienstverlening. Mijns inziens kan de sanctie niet gerechtvaardigd 
worden met een beroep op de samenhang van het belastingstelsel of het bestrijden van 
misbruik. Indien al sprake is van een rechtvaardiging voor de in art. 13b Wet Vpb 1969 
opgenomen maatregel voor deze situaties, dan is de maatregel in ieder geval niet even-
redig. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de in het buitenland verschul-
digde belastingheffing over een waardestijging. Bovendien zou een geleidelijke winst-
neming via de voorkomingsbreuk al naar gelang de vordering in waarde stijgt, meer 
proportioneel zijn.

10 De vraag komt op of de regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 ten aanzien van de heffing 
bij de overbrenging van een vordering naar buitenlands ondernemingsvermogen wel 
in overeenstemming is met de door Nederland afgesloten bilaterale belastingverdra-
gen. Ten aanzien van de tijdens de invoering van art. 13b Wet Vpb in 1990 reeds 
bestaande verdragen moet mijns inziens worden geconcludeerd dat Nederland door 
middel van art. 13b Wet Vpb 1969 zich een heffingsrecht toe-eigent dat op grond van 
het verdrag aan de verdragspartner toekomt. Voor verdragen gesloten na invoering 
van art. 13b Wet Vpb 1969 kan de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 wel worden toe-
gepast.
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11 Indien de schuldenaar de onderneming of een gedeelte daarvan vervreemdt aan de 
belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of verbonden natuurlijk per-
soon treedt de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 eveneens in werking. De achtergrond 
hiervan is dat door de vervreemding van de onderneming binnen concern de vordering 
niet meer zal vollopen, terwijl de resultaten van de onderneming het concern via de 
deelnemingsvrijstelling ten goede zullen komen. Aangezien in sommige situaties de 
vordering wel volloopt, leidt art. 13b Wet Vpb 1969 in die situaties tot overkill. Een 
aanpassing van art. 13b Wet Vpb 1969 op dit punt is op zijn plaats.

12 Indien de feitelijke vestigingsplaats van de vennootschap met de afgewaardeerde vor-
dering op de schuldenaar wordt verplaatst naar het buitenland, mist art. 13b Wet Vpb 
1969 toepassing. Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de wetgever de wet zoda-
nig aanpast dat ook de verplaatsing van de feitelijke leiding van de belastingplichtige 
leidt tot de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969, tenzij de vordering na de verplaatsing 
van de feitelijke leiding kan worden toegerekend aan een Nederlandse vaste inrichting 
van de belastingplichtige.

13 In het vierde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 is ten aanzien van een buitenlandse verkrij-
ger van een afgewaardeerde vordering het bewijsvermoeden opgenomen dat hij ver-
bonden is met de belastingplichtige. Dit bewijsvermoeden is naar mijn mening in 
strijd met het EG-recht. Dit bewijsvermoeden dient te vervallen of eveneens voor nati-
onale situaties te worden ingevoerd.

14 Het vijfde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 bepaalt dat het artikel van overeenkomstige 
toepassing is indien de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam via een 
deelneming middellijk een belang van 5% of meer in de schuldenaar heeft. Het vijfde 
lid vereist evenals het eerste lid een deelnemingsrelatie, hetgeen mijns inziens terecht 
is. Er kan naar mijn mening redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat het belang van 
de belastingplichtige in de schuldenaar en niet het belang van de tussenhoudster in de 
schuldenaar relevant is voor toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969. De vraag doet zich 
voor of art. 13b, lid 5 Wet Vpb 1969 ook van toepassing is indien de schuldeiser zowel 
een middellijk als onmiddellijk belang heeft van minder dan 5%, maar het gezamenlijk 
belang ten minste 5% bedraagt. Mijns inziens is dat niet het geval.

15 Op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 wordt het opgeofferde bedrag 
van een deelneming verhoogd met de bedragen die met betrekking tot vorderingen op 
die deelneming ingevolge art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst zijn gerekend. Hoewel de 
regeling een zekere ruwheid heeft, acht ik het gerechtvaardigd dat in de situatie dat de 
vordering wordt vervreemd het opgeofferde bedrag verhoogd wordt met de tot de 
winst gerekende bedragen.

16 Opvallend is dat voor wat betreft de vaststelling van het opgeofferd bedrag voor 
art. 13b Wet Vpb 1969, in tegenstelling tot art. 13ba Wet Vpb 1969, geen regeling is 
getroffen voor de situatie dat de deelneming niet door de belastingplichtige zelf maar 
door een verbonden lichaam wordt gehouden. Naar mijn mening is hier sprake van 
een omissie en dient de wettekst op dit punt te worden aangepast overeenkomstig de 
regeling voor art. 13ba Wet Vpb 1969.

8.11 EVALUATIE EN CONCLUSIES

8.11.1 Noodzakelijkheid

Indien een vordering is afgewaardeerd, kan de vordering eenvoudig worden overgedragen 
aan een vennootschap gevestigd in een land waar de aangroei niet of tegen een lager effec-
tief tarief belast zal worden. Er zijn ook andere mogelijkheden om een belaste aangroei 
van de vordering te voorkomen. Mijns inziens kan er dan ook weinig twijfel bestaan over 
de noodzaak van een regeling om te voorkomen dat het verlies op de vordering ten laste 
van het fiscale resultaat wordt gebracht en de toekomstige winst vervolgens onbelast of 
laagbelast door de belastingplichtige of een groepsmaatschappij kan worden genoten.
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8.11.2 Effectiviteit

De sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 heeft betrekking op afgewaardeerde vorderingen op 
deelnemingen. Naar mijn mening is er geen goede reden om art. 13b Wet Vpb 1969 tot 
deze categorie te beperken en dient art. 13b Wet Vpb 1969 te worden uitgebreid tot alle 
afgewaardeerde vorderingen. Ook ten aanzien van vorderingen op niet-deelnemingen is 
het mijns inziens ongewenst dat een afwaarderingsverlies ten laste van het Nederlandse 
resultaat kan worden gebracht, waarna de buitenlandse concernmaatschappij de waarde-
stijging van de vordering onbelast of laagbelast kan genieten. Ook een omzetting van een 
afgewaardeerde vordering die aan een buitenlandse concernmaatschappij is overgedra-
gen kan zonder Nederlandse fiscale gevolgen plaatsvinden, omdat art. 13ba Wet Vpb 1969 
dan toepassing mist. Door deze mismatch kan het verlies ten laste van het Nederlandse 
fiscale resultaat worden gebracht, terwijl de toekomstige waardestijgingen binnen con-
cern onbelast onder de deelnemingsvrijstelling genoten kunnen worden. Er kan zelfs de 
vraag gesteld worden of art. 13b Wet Vpb 1969 niet zou moeten worden uitgebreid tot 
andere activa dan vorderingen, zoals immateriële activa. Naar mijn mening is dat echter 
niet nodig. In de eerste plaats is van belang dat een waardedaling van een vordering ook 
direct tot een fiscaal verlies leidt. Zonder nadere maatregelen zou een verkoop van de vor-
dering naar een onbelaste of laagbelaste groepsmaatschappij niet tot fiscale winst leiden, 
terwijl de toekomstige waardestijging onbelast genoten kan worden. Bij een waardedaling 
van bijvoorbeeld immateriële activa, is alleen sprake van een fiscaal verlies voor zover de 
waarde daalt beneden de fiscale boekwaarde. In de tweede plaats is van belang dat 
(groeps)financiering een veel voorkomend fenomeen is en dat daardoor de problematiek 
van afgewaardeerde vorderingen veel omvangrijker zal zijn dan de problematiek van 
andere afgewaardeerde activa. In de derde plaats is van belang dat de waarde van vorde-
ringen op deelnemingen, zeker voor de Belastingdienst die een informatieachterstand 
heeft ten opzichte van de belastingplichtige, vaak lastig is vast te stellen. Bij bijvoorbeeld 
immateriële activa zal een waardering eerder, bijvoorbeeld door een deskundige, zijn vast 
te stellen. Tot slot is een verkoop van een afgewaardeerde vordering naar een onbelaste of 
laagbelaste groepsmaatschappij in de praktijk veel eenvoudiger te realiseren dan de ver-
koop van bijvoorbeeld immateriële activa.

De regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 is mijn inziens effectief voor de rechtshandelingen 
zoals genoemd in art. 13b, lid 2 en 3 Wet Vpb 1969. Er zijn echter ook andere rechtshan-
delingen denkbaar die ertoe leiden dat een toekomstige waardestijging niet in Nederland 
kan worden belast. Indien de feitelijke leiding van de vennootschap die de afgewaar-
deerde vordering houdt, wordt verplaatst naar een land waarmee Nederland een verdrag 
ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, zal Nederland geen heffingsrecht 
meer hebben. Dit lijkt mij in de praktijk een reële ontgaansmogelijkheid, zodat de wetge-
ver daartegen maatregelen dient te nemen.
Ook ontstaat claimverlies indien een afgewaardeerde vordering wordt overgebracht naar 
niet-ondernemingsvermogen van de belastingplichtige. Deze ontgaansmogelijkheid is 
echter slechts van toepassing voor een zeer beperkte groep belastingplichtigen in zeer 
specifieke omstandigheden. Het heeft mijn voorkeur om deze ontgaansmogelijkheid te 
dichten, hetgeen eenvoudig kan plaatsvinden door in art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 
1969 de overbrenging naar niet-ondernemingsvermogen toe te voegen.

8.11.3 Proportionaliteit

De sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 is winstneming ineens ter grootte van de eerdere 
afwaardering. De vraag komt op waarom bij art. 13b Wet Vpb 1969 niet eenzelfde sanctie-
systematiek wordt toegepast als bij art. 13ba Wet Vpb 1969. Naar mijn mening is daar 
geen goede reden voor. Ik heb al eerder gepleit voor toepassing van de systematiek van de 
opwaarderingsreserve bij art. 13b Wet Vpb 1969. Indien ook bij art. 13b Wet Vpb 1969 de 
sanctiesystematiek van de opwaarderingsreserve wordt toegepast, zal geleidelijke winst-
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neming plaatsvinden bij de overdrager al naar gelang de vordering bij het verbonden 
lichaam in waarde stijgt. Dit voorkomt dat bij een overdracht van de vordering het geno-
men afwaarderingsverlies ineens moet worden teruggenomen, terwijl er geen sprake is 
van een commerciële winst en zakelijke (niet-fiscale) redenen aanwezig kunnen zijn voor 
de overdracht. De huidige vormgeving van art. 13b Wet Vpb 1969 kan bedrijfsmatig 
gewenste of noodzakelijke financiële herstructureringen belemmeren. Indien gekozen 
wordt voor de regeling van de opwaarderingsreserve zal er wel een regeling getroffen 
moeten worden om dubbele belastingheffing te voorkomen. Zonder nadere regeling zal 
een waardestijging namelijk leiden tot een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve 
alsmede een belaste winst (bij aflossing) bij de schuldeiser. In hoofdstuk 11, paragraaf 
11.13.1 ga ik daar nader op in.
Herstructureringen kunnen ook belemmerd worden doordat op grond van art. 13b Wet 
Vpb 1969 de overdracht van de onderneming of een gedeelte van de onderneming door 
de schuldenaar aan een verbonden lichaam leidt tot terugname van het afwaarderingsver-
lies. Ook deze belemmering zou weggenomen kunnen worden door te werken met de 
systematiek van de opwaarderingsreserve. Wel zal dan een aanpassing van de regeling 
nodig zijn ten opzichte van de huidige regeling van de opwaarderingsreserve, omdat ook 
bij de regeling van de opwaarderingsreserve zoals geformuleerd in art. 13ba Wet Vpb 
1969 de overdracht van een (gedeelte van een) onderneming tot de sanctie leidt.
In art. 13b Wet Vpb 1969 is geen anticumulatieregeling opgenomen voor de situatie dat 
art. 13ba Wet Vpb 1969 reeds eerder toepassing vond. Het ontbreken van een dergelijke 
regeling kan tot dubbele heffing leiden. Hoewel het de vraag is in hoeverre het ontbreken 
van de samenloopregeling een probleem is, is het eenvoudig op te lossen door art. 13b 
Wet Vpb 1969 niet van toepassing te verklaren indien en voor zover art. 13ba Wet Vpb 
1969 reeds toepassing heeft gevonden ten aanzien van een vordering.

8.11.4 Neutraliteit

Er kunnen goede zakelijke redenen zijn, bijvoorbeeld een financiële reorganisatie, om 
een vordering op een deelneming voor een bedrag onder de nominale waarde over te dra-
gen aan een groepsmaatschappij. Aangezien overdracht van de vordering en de andere in 
art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen leiden tot het terugnemen van het 
afwaarderingsverlies, kan art. 13b Wet Vpb 1969 verstorend werken voor economisch 
gewenste of noodzakelijke transacties.
Invoering van het systeem van de opwaarderingsreserve zou die gesignaleerde economi-
sche verstoring kunnen voorkomen en op dit punt fiscale neutraliteit bewerkstelligen.

8.11.5 Uitvoerbaarheid

Het huidige art. 13b Wet Vpb 1969 levert naar mijn mening geen bijzondere uitvoerings-
problemen op.

8.11.6 Consistentie en onderlinge afstemming

In de regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 als zodanig zijn mijns inziens geen inconsisten-
ties te ontdekken. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, dient mijns inziens een samenloopre-
geling met art. 13ba Wet Vpb 1969 te worden opgenomen om mogelijke dubbele heffing 
te voorkomen.

8.11.7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht

Art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing indien de vordering 
wordt overgebracht naar het buitenlands gedeelte van het ondernemingsvermogen van 
een belastingplichtige en vormt daarmee een belemmering van de door het EG-verdrag 
beschermde verkeersvrijheden. Mijns inziens zijn er geen rechtvaardigingsgronden aan-
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wezig en voor zover dat wel het geval is, is de maatregel in strijd met het Europese even-
redigheidsvereiste.
Toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 bij de overbrenging van de vordering naar onder-
nemingsvermogen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dub-
bele belasting heeft dat dateert van vóór de invoering van art. 13b Wet Vpb 1969, komt 
naar mijn mening in strijd met de goede trouw jegens de verdragspartner. De sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 dient in die situatie dan ook achterwege te blijven.
Het bewijsvermoeden van het vierde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 is in strijd met het EG-
recht. Dit bewijsvermoeden dient te vervallen of eveneens voor nationale situaties te wor-
den ingevoerd.
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9 De fiscale eenheid en afgewaardeerde vorderingen

9.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staat de behandeling van onvolwaardige onderlinge vorderingen en cor-
responderende schulden in samenloop met het fiscale-eenheidsregime centraal. In para-
graaf 9.2 zal worden ingegaan op de problematiek van de onvolwaardige vorderingen in 
samenhang met de totstandkoming van een fiscale eenheid. In paragraaf 9.3 wordt inge-
gaan op de problematiek van de onvolwaardige vorderingen tijdens het bestaan van de fis-
cale eenheid. In paragraaf 9.4 wordt ingegaan op de problematiek van de onvolwaardige 
vorderingen in samenhang met de beëindiging van een fiscale eenheid. In paragraaf 9.4 
zal niet alleen worden ingegaan op het waarderingsvoorschrift van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969 dat ziet op de onderlinge vorderingen en schulden, maar ook op het waarde-
ringsvoorschrift van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 dat ziet op de schulden aan derden. In 
paragraaf 9.5 zijn de samenvatting en conclusies opgenomen. Dit hoofdstuk sluit af in 
paragraaf 9.6 met de evaluatie aan de hand van het toetsingskader. Op de samenloop van 
het fiscale-eenheidsregime en art. 13ba en art. 13b Wet Vpb 1969 is in de hoofdstukken 6 
en 8 ingegaan. Op de samenloop van het fiscale-eenheidsregime met de kwijtscheldings-
winstvrijstelling zoals geregeld in art. 8, lid 4 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 is in hoofdstuk 
7 aandacht besteed.

9.2 ONVOLWAARDIGE ONDERLINGE VORDERINGEN EN SCHULDEN 
BIJ TOTSTANDKOMING FISCALE EENHEID

9.2.1 Inleiding

Indien een maatschappij die wordt opgenomen in een fiscale eenheid een onvolwaardige, 
al dan niet afgewaardeerde vordering, op een andere niet in de fiscale eenheid op te 
nemen vennootschap heeft, leidt de totstandkoming van de fiscale eenheid niet tot speci-
fieke gevolgen met betrekking tot die vordering. Vanaf het moment van totstandkoming 
van de fiscale eenheid wordt ten aanzien van de in de fiscale eenheid opgenomen licha-
men de belasting geheven alsof er sprake is van één belastingplichtige. De vordering staat 
vanaf het voegingstijdstip op de balans van de fiscale eenheid. Op grond van art. 9 van het 
Besluit fiscale eenheid 2003 dient de fiscale eenheid de gedragslijn met betrekking tot de 
waardering van activa en passiva, van een in de fiscale eenheid opgenomen lichaam voort 
te zetten. Dit geldt dus ook ten aanzien van een vordering van een dochtermaatschappij.
Met betrekking tot onderlinge vorderingen en schulden van maatschappijen waartussen 
een fiscale eenheid tot stand komt, ligt dat anders. Immers, tijdens het bestaan van de fis-
cale eenheid zullen onderlinge vorderingen en schulden wegvallen door de consolidatie, 
omdat op grond van art. 15, lid 1 Wet Vpb 1969 de belasting wordt geheven alsof er één 
belastingplichtige is. Op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 dient de tot het vermo-
gen van een maatschappij behorende schuldvordering op een andere maatschappij op het 
tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid ten aanzien 
van deze maatschappijen tot stand komt gesteld te worden op de bedrijfswaarde of, indien 
dat lager is, de nominale waarde. Tevens wordt op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
de corresponderende schuld van de andere maatschappij op dezelfde waarde gesteld. 
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Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is de codificatie van standaardvoorwaarde 2 in het voorma-
lige fiscale-eenheidsregime.1 Deze bepaling voorkomt dat bij de schuldeiser ten aanzien 
van de vordering een afwaarderingsverlies in aanmerking wordt genomen, terwijl een 
latere waardestijging van de vordering of vrijval van de schuld binnen de fiscale eenheid 
niet belast kan worden.2

Hierna zal in paragraaf 9.2.2 allereerst worden ingegaan op het waarderingsvoorschrift 
zoals dat was geformuleerd in de standaardvoorwaarden bij het tot en met 2002 geldende 
fiscale-eenheidsregime. Vervolgens wordt in paragraaf 9.2.3 ingegaan op de waarderings-
regel van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Aan de orde komt achtereenvolgens de vraag of 
de voegingsbalans een vraagstuk van totaalwinst of jaarwinst is, de waardering van de vor-
dering op bedrijfswaarde, de waardering van een converteerbare obligatie en de waarde-
ring op lagere nominale waarde. Ook wordt ingegaan op de problematiek indien de vor-
dering of schuld zich bevindt in een vaste inrichting, de gevolgen indien een grensover-
schrijdende fiscale eenheid moet worden toegestaan en de problematiek indien een 
vordering van een derde beneden pari is verworven. De samenloop met art. 20 en 20a Wet 
Vpb 1969, art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969 alsmede art. 10b Wet Vpb 1969 wordt 
ook aan de orde gesteld.
In paragraaf 9.2.4 wordt ingegaan op het feit dat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 een min of 
meer ‘facultatief’ karakter heeft. In paragraaf 9.2.5 wordt vervolgens ingegaan op de anti-
cumulatieregeling van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969.

9.2.2 Het waarderingsvoorschrift in de standaardvoorwaarden

De mogelijkheid tot vorming van een fiscale eenheid is geïntroduceerd bij de totstandko-
ming van het Besluit op de Winstbelasting 1940. Art. 27 van het Besluit op de Winstbelas-
ting 1940 bood de mogelijkheid van een fiscale eenheid onder nader door de minister te 
stellen voorwaarden. In de Staatscourant van 30 september 1940 is een mededeling 
geplaatst waarin summier enkele voorwaarden zijn aangegeven voor toepassing van 
art. 27 van het Besluit. In deze mededeling is niets opgenomen over onderlinge vorderin-
gen en schulden. Tot de invoering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 heeft 
geen officiële publicatie van de standaardvoorwaarden plaatsgevonden. Wel heeft Vakstu-
die Nieuws in 1964 de op dat moment geldende standaardvoorwaarden gepubliceerd.3 Op 
grond van een toezegging tijdens de parlementaire behandeling4 van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting 1969 heeft de staatssecretaris in 1970 officieel de standaardvoor-
waarden gepubliceerd die op dat moment werden gehanteerd, alsmede een toelichting op 
die voorwaarden.5 Vanaf dat moment zijn de standaardvoorwaarden en de toelichting 
daarop verschillende malen aangepast.6

De standaardvoorwaarden zoals die vóór 1970 luidden, verschillen op belangrijke punten 
van de standaardvoorwaarden zoals die daarna via resoluties zijn bekendgemaakt. Hierna 
zal in paragraaf 9.2.2.1 eerst worden ingegaan op de behandeling van onvolwaardige vor-

1 Standaardvoorwaarde 2a luidde: ‘Vorderingen van een in de combinatie begrepen lichaam op een 
ander zodanig lichaam, daaronder begrepen die welke zijn belichaamd in obligaties, worden voor 
de bepaling van de winst van de crediteur over het laatste jaar voor het verenigingstijdstip 
gewaardeerd op de bedrijfswaarde, doch niet hoger dan de nominale waarde.
Voor de bepaling van de winst van de debiteur over het jaar voor het verenigingstijdstip worden 
tegenover vorenbedoelde vorderingen staande schulden gewaardeerd op het bedrag waarvoor die 
vorderingen met inachtneming van de vorige alinea van deze voorwaarde zijn gewaardeerd bij de 
crediteur’. Zie de resolutie van 30 september 1991, nr. DB91/2310, BNB 1992/329, zoals gewijzigd 
bij besluit van 6 februari 1997, nr. DB97/118M, BNB 1997/125.

2 Evenzo Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, aant. 5.1 bij art. 15ab Wet Vpb 1969, K. Rijks, Het insti-
tuut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 1996, p. 42 en A.C.P. Bobeldijk 
en A.W. Hofman, ‘Samenloop fiscale eenheid en hybride leningen’, WFR 2003/1117.

3 V-N 18 november 1964, p. 742, nr. 11.
4 TK 1968-1969, 65ste vergadering, 11 juni 1969, 3193.
5 Resolutie van 25 september 1970, nr. B70/18 227, BNB 1970/233
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deringen en schulden op grond van de standaardvoorwaarden zoals gepubliceerd vóór 
1970. Vervolgens wordt in paragraaf 9.2.2.2 onderzocht hoe de behandeling van onvol-
waardige vorderingen en schulden was op grond van de vanaf 1970 geldende standaard-
voorwaarden.

9.2.2.1 Standaardvoorwaarden vóór 1970
Van de standaardvoorwaarden in de publicatie van 1964 in Vakstudie Nieuws zijn de voor-
waarden 2 tot en met 4 relevant ten aanzien van onderlinge vorderingen en schulden. Op 
grond van de tweede standaardvoorwaarde diende ter bepaling van het zuivere vermogen 
van de combinatie een vermogensopstelling van de combinatie als geheel opgesteld te 
worden. Op grond van de derde standaardvoorwaarde diende vervolgens per maatschap-
pij een vermogensopstelling te worden opgesteld overeenkomstig de waarderingsgrond-
slagen zoals uit de tweede standaardvoorwaarde voortvloeiden én een vermogensopstel-
ling op basis van de tot dan toe door de maatschappij gehanteerde waarderingssystema-
tiek. Het verschil werd vervolgens op grond van de vierde standaardvoorwaarde tot de 
winst van de combinatie gerekend in het eerste jaar na het verenigingstijdstip.
De standaardvoorwaarden 2 tot en met 4 worden hieronder integraal weergegeven en 
daarna nader besproken.

“2e. Binnen een door de inspecteur over de gemeente van vestiging van de moe-
dermaatschappij te stellen termijn en bij dezelfde inspecteur wordt, ter bepa-
ling van het zuiver vermogen van de combinatie per het verenigingstijdstip, een 
vermogensopstelling ingeleverd van de combinatie als geheel. In deze vermo-
gensopstelling worden de activa en passiva van de in deze beschikking 
genoemde maatschappijen gewaardeerd volgens het stelsel van de moeder-
maatschappij. De activa en passiva van een soort, welke tot dusver niet bij de 
moedermaatschappij voorkwam, worden gewaardeerd volgens het eigen stelsel 
van de dochtermaatschappij. Komen dergelijke activa en passiva bij meer dan 
één dochtermaatschappij voor, dan komt als waarderingsgrondslag in aanmer-
king het stelsel van die dochtermaatschappij, waarbij in totaal het kleinste ver-
schil ontstaat met de som der bedragen waarvoor dit soort actief of passief bij 
de dochtermaatschappijen volgens haar eigen stelsel gewaardeerd zou worden.
Voor zover onder de gezamenlijke activa van de combinatie obligaties begrepen 
zijn, uitgegeven door één of meer der in deze beschikking genoemde vennoot-
schappen worden deze obligaties gewaardeerd op het bedrag waarvoor zij 
onder de passiva voorkomen.
3e. Tegelijk met de onder 2e genoemde opstelling worden voor de moedermaat-
schappij en voor elke dochtermaatschappij afzonderlijke vermogensopstellin-
gen ingeleverd per het verenigingstijdstip.
In elk dezer vermogensopstellingen worden de activa en passiva gewaardeerd 
zowel naar de maatstaven die blijkens de onder 2e bedoelde vermogensopstel-
ling na de consolidatie zullen gelden als naar het stelsel van waardering dat oor-
spronkelijk voor deze maatschappij bestond. De verschillen tussen deze twee 
waarderingsgrondslagen worden per vermogensbestanddeel en in totaal per 
maatschappij aangegeven. Voor elke maatschappij wordt voorts het bedrag van 
de onbelaste reserve, bedoeld in art. 3 van de Wet Belastingherziening 1950, 
vermeld en eventueel het nog te compenseren verlies.
In de vermogensopstelling naar de waarderingsgrondslagen die na de consoli-
datie zullen gelden, worden:
a. de aandelen in de dochtermaatschappijen zonder dringende redenen niet 
gewaardeerd beneden kostprijs en evenmin beneden het evenredig gedeelte 
van het ingevolge art. 40, lid 4, van het Besluit op de Winstbelasting 1940 bere-

6 Resoluties van 25 september 1970, nr. B70/18 227, BNB 1970/233, van 29 november 1972, nr. B72/
26 112, BNB 1973/44, van 27 februari 1976, nr. 27-603 496, BNB 1976/119, van 22 augustus 1978, 
nr. 278-14 277, BNB 1978/266, van 28 april 1983, nr. 282-13 657, BNB 1983/170, van 20 november 
1986, nr. 286-882, BNB 1987/42, en van 30 september 1991, nr. DB91/2309, BNB 1991 329.

FWR_Bobeldijk.book  Page 243  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



244 De fiscale eenheid en afgewaardeerde vorderingen

kende gestorte kapitaal, verminderd met hetgeen hiervan sedert het overgangs-
tijdstip is terugbetaald;
b. vorderingen van de ene op de andere in deze beschikking genoemde vennoot-
schap zonder dringende redenen niet gewaardeerd beneden het bedrag waar-
voor zij naar goed koopmansgebruik voorkomen onder de passiva van de debi-
trice.
4e. De waarderingsverschillen voortvloeiende uit de opstellingen onder 3e wor-
den per maatschappij gesplitst in:
a. een gedeelte dat geacht kan worden reeds bij de invoering der winstbelasting 
aanwezig te zijn geweest.
b. een gedeelte dat geacht kan worden betrekking te hebben op de jaren na de 
invoering der winstbelasting.
Het gedeelte vermeld onder a wordt slechts voor negen vijf en twintigsten in 
aanmerking genomen en gevoegd bij, eventueel afgetrokken van de onbelaste 
reserve, bedoeld in art. 3 van de Wet Belastingherziening 1950, der betreffende 
maatschappij. Het gedeelte vermeld onder b wordt, voor zover het positief is, 
toegevoegd aan de winst van de combinatie over het eerste jaar na het vereni-
gingstijdstip, voor zover niet wordt aangetoond, dat een deel van dit verschil 
wegens in die jaren geleden en niet tot compensatie gekomen verliezen, niet 
voor bijtelling in aanmerking komt. Indien dit deel negatief is kan het slechts 
op de winst van de combinatie over het eerste jaar in mindering gebracht wor-
den, voor zover het in aanmerking nemen van de verschillen over vorige jaren 
tot lagere aanslagen in de winst- of vennootschapsbelasting geleid zou hebben.”

Uit deze standaardvoorwaarden kan met betrekking tot de behandeling van onderlinge 
vorderingen en schulden het volgende worden geconcludeerd.
In de laatste volzin van de derde voorwaarde onder letter b is een waarderingsvoorschrift 
opgenomen voor onderlinge vorderingen en schulden in de eerste vermogensopstelling 
van de fiscale eenheid. Op grond hiervan worden vorderingen ‘zonder dringende redenen 
niet gewaardeerd beneden het bedrag waarvoor zij naar goed koopmansgebruik voorko-
men onder de passiva van de debitrice’. Aangezien een schuld naar goed koopmansge-
bruik normaliter voor de nominale waarde gepassiveerd zal zijn, betekent dit dat de vor-
dering eveneens voor de nominale waarde opgenomen dient te worden in de vermogens-
opstelling van de combinatie. Het verschil met een lagere boekwaarde in de zelfstandige 
cijfers van de crediteur, bijvoorbeeld als gevolg van een afwaardering, zal op grond van de 
vierde standaardvoorwaarde tot de winst van het eerste jaar van de fiscale eenheid gere-
kend moeten worden. Voor zover bij de crediteur nog compensabele verliezen aanwezig 
zijn, blijft de toevoeging aan de winst bij de fiscale eenheid achterwege.
De vraag komt op welke ‘dringende redenen’ er kunnen zijn om de vordering voor een 
lager bedrag op te nemen dan de corresponderende schuld. Het feit dat de vordering niet 
volwaardig is, zal mijns inziens niet als dringende reden gegolden hebben. Immers, in dat 
geval kon reeds op grond van goed koopmansgebruik bij de crediteur worden afgewaar-
deerd en zou een specifiek voorschrift voor de waardering op het verenigingstijdstip over-
bodig zijn geweest. Bovendien is uit de standaardvoorwaarden duidelijk dat beoogd is om 
in geval van onderlinge rechtsverhoudingen zowel bij de crediteur als debiteur dezelfde 
waardering voor te schrijven omdat binnen de fiscale eenheid een aangroei van de vorde-
ring niet meer in de heffing kan worden betrokken. Ik kan me voorstellen dat een ‘drin-
gende reden’ om de vordering toch op een lager bedrag te waarderen dan de corresponde-
rende schuld gelegen kan zijn in het feit dat de vordering voor een lager bedrag is aange-
kocht van een derde. In dat geval is er geen afwaardering geweest ten laste van de fiscale 
winst van de crediteur en zou betoogd kunnen worden dat een verplichte winstneming 
niet op zijn plaats is.
Voor de situatie dat een maatschappij obligaties houdt, welke zijn uitgegeven door een 
andere maatschappij, is in de tweede standaardvoorwaarde een specifieke regeling getrof-
fen. Waardering dient plaats te vinden op het bedrag waarvoor de debiteur de schuld 
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onder de passiva heeft opgenomen. Een lagere waardering, zoals bij een ‘reguliere’ vorde-
ring in geval van dringende redenen, is niet mogelijk. Ik zie geen reden voor dit verschil.

9.2.2.2 Standaardvoorwaarden vanaf 1970
In de publicatie van de standaardvoorwaarden in het Besluit van 1970 is in standaardvoor-
waarde 3 een waarderingsvoorschrift opgenomen voor onderlinge vorderingen en schul-
den op het voegingstijdstip. Standaardvoorwaarde 3 luidde als volgt:

‘Vorderingen van een in de combinatie begrepen naamloze vennootschap op 
een andere zodanige vennootschap, daaronder begrepen die welke zijn beli-
chaamd in obligaties, worden voor de bepaling van de winst van de creditrice 
over het laatste jaar voor het verenigingstijdstip gewaardeerd op de bedrijfs-
waarde, doch niet hoger dan de nominale waarde. Voor de bepaling van de 
winst van de debitrice over het laatste jaar vóór het verenigingstijdstip worden 
tegenover voornoemde vorderingen staande schulden gewaardeerd op het 
bedrag waarvoor die vorderingen met inachtneming van de vorige alinea van 
deze voorwaarde zijn gewaardeerd bij de creditrice.’7

Deze standaardvoorwaarde is vervolgens inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in de 
daarna verschenen publicaties van de standaardvoorwaarden.8 De formulering van het 
waarderingsvoorschrift zoals opgenomen in standaardvoorwaarde 2a van het laatste 
Besluit luidt als volgt:

‘Vorderingen van een in de combinatie begrepen lichaam op een ander zodanig 
lichaam, daaronder begrepen die welke zijn belichaamd in obligaties, worden 
voor de bepaling van de winst van de crediteur over het laatste jaar vóór het ver-
enigingstijdstip gewaardeerd op de bedrijfswaarde, doch niet hoger dan de 
nominale waarde. Voor de bepaling van de winst van de debiteur over het jaar 
vóór het verenigingstijdstip worden tegenover vorenbedoelde vorderingen 
staande schulden gewaardeerd op het bedrag waarvoor die vorderingen met 
inachtneming van de vorige alinea van deze voorwaarde zijn gewaardeerd bij 
de crediteur.’9

Bij vergelijking van het in deze standaardvoorwaarden opgenomen waarderingsvoor-
schrift met het waarderingsvoorschrift zoals opgenomen in de publicatie van 1964 in Vak-
studie Nieuws vallen verschillende zaken op.
Het meest in het oog springende verschil is dat de waardering van de onderlinge vorderin-
gen en schulden zodanig is vormgegeven dat de winstneming voortaan bij de debiteur 
plaatsvindt. Door de staatssecretaris is geen toelichting gegeven op de standaardvoorwaar-
den, zodat het slechts gissen is naar de reden voor deze breuk met het tot dan toe gehan-

7 Resolutie van 25 september 1970, nr. B70/18 277, BNB 1970/233.
8 In de resolutie van 29 november 1972, nr. B72/26 112, BNB 1973/44 is het waarderingsvoorschrift 

opgenomen in de tweede standaardvoorwaarde en in verband met de invoering van de bv uitge-
breid tot ‘naamloze vennootschap of besloten vennootschap’. In de resolutie van 27 februari 
1976, nr. 27-603 496, BNB 1976/119 zijn de woorden ‘met beperkte aansprakelijkheid’ toegevoegd 
aan ‘de besloten vennootschap’. In de resolutie van 22 augustus 1978, nr. 278-14 277, BNB 1978/
266 is de bewoording van de tweede standaardvoorwaarde exact gelijk aan de bewoording in de 
resolutie van 1976. In de resolutie van 28 april 1983, nr. 282-13 657, BNB 1983/17 zijn in de tweede 
standaardvoorwaarde de ‘naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid’ vervangen door de algemene term ‘vennootschap’. In de resolutie van 
20 november 1986, nr. 286-882, BNB 1987/42 is geen enkele wijziging aangebracht in de bewoor-
ding van de tweede standaardvoorwaarde. In de laatste publicatie van de standaardvoorwaarden 
van 30 september 1991, nr. DB91/2309, BNB 1991/329, zijn in het waarderingsvoorschrift, dan 
opgenomen in standaardvoorwaarde 2a, de begrippen ‘creditrice’ en ‘debitrice’ vervangen door 
‘crediteur’ en ‘debiteur’, alsmede is het woord ‘vennootschap’ vervangen door het algemenere 
begrip ‘lichaam’.

9 Besluit van 30 september 1991, nr. DB91/2309, BNB 1991/329.
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teerde beleid. Deze keuze zal waarschijnlijk zijn ingegeven door de gedachte dat de debi-
teur vermoedelijk over compensabele verliezen beschikt, waarmee de opwaarderings-
winst kan worden verrekend.10

Verder valt in de formulering van het waarderingsvoorschrift op dat gesproken wordt 
over een waardering van de vorderingen op de bedrijfswaarde in het laatste jaar voor het 
verenigingstijdstip. Aangezien de doelstelling van deze bepaling is om ervoor te zorgen 
dat de onderlinge vorderingen en schulden op het verenigingstijdstip op hetzelfde bedrag 
zijn gewaardeerd, ligt het voor de hand dat dit waarderingsvoorschrift bedoeld is voor de 
fiscale eindbalans van het jaar voorafgaand aan het verenigingstijdstip. De tekst is echter 
niet eenduidig op dit punt. Op grond van de tekst van de standaardvoorwaarde zou name-
lijk betoogd kunnen worden dat dit waarderingsvoorschrift zowel aan het begin als aan 
het einde van het boekjaar van toepassing is. Slechts voor zover de vordering dan in het 
jaar voorafgaande aan de vereniging in waarde gedaald zou zijn, zou dan een terugname 
plaatsvinden. Tegen een dergelijke interpretatie zou ingebracht kunnen worden dat een 
waardering aan het begin van het laatste jaar voor het verenigingstijdstip in strijd komt 
met de balanscontinuïteit, aangezien er dan een afwijking ontstaat in de waardering aan 
het begin van het laatste jaar en het einde van het voorlaatste jaar voor het verenigings-
tijdstip. Naar mijn mening kan er, gezien de ratio van de bepaling en het feit dat een gram-
maticale interpretatie van het waarderingsvoorschrift tot een heffingsvacuüm zou leiden, 
van uitgegaan worden dat de waardering op bedrijfswaarde van onderlinge vorderingen 
en schulden alleen geldt voor de eindbalans van het jaar vóór het verenigingstijdstip.
Tot slot valt in vergelijking met de standaardvoorwaarden vóór 1970 op dat onderlinge 
vorderingen en schulden altijd op hetzelfde bedrag gewaardeerd dienen te worden. In de 
eerste standaardvoorwaarden was nog de ruimte voor een verschillende waardering van-
wege ‘dringende redenen’. De standaardvoorwaarden vanaf 1970 bieden die ruimte niet. 
Aangezien de standaardvoorwaarden echter in individuele gevallen aangepast of aange-
vuld konden worden11, was het mogelijk om een onredelijke belastingheffing bij voeging 
te voorkomen.12

9.2.3 De waarderingsregel van artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969

Bij de invoering van het nieuwe fiscale-eenheidsregime met ingang van 2003 zijn de stan-
daardvoorwaarden behorende bij de fiscale eenheid gecodificeerd.13 Met de codificatie 
van het waarderingsvoorschrift is geen inhoudelijke wijziging beoogd, zo blijkt uit de 
memorie van toelichting.14 Het waarderingsvoorschrift inzake de onderlinge vorderingen 

10 Zie ook A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb. 
1969), FED, Deventer 1983, p. 67.

11 TK 1977-1978, Aanhangsel Handelingen, nr. 1588, p. 3151 en 3152. Zie ook A.J. van Soest, De rege-
ling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb. 1969), FED, Deventer 1983, p. 60 
en K. Rijks, Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 1996, p. 37.

12 In het kader van de openbaarheid in bestuur in fiscale zaken heeft de Vaste Commissie voor 
Financiën in 1985 uitgebreid aandacht besteed aan het zogenoemde rulingbeleid. Daarbij heeft 
deze commissie ook een overzicht gevraagd van de toegestane afwijkingen van de standaardvoor-
waarden fiscale eenheid. In zijn antwoord heeft de staatssecretaris in de eerste plaats verwezen 
naar de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Vpb. 1969. Daarnaast heeft hij over die 
afwijkende voorwaarden nog opgemerkt dat het stellen daarvan veelal is gericht op het wegne-
men van fiscale knelpunten. Hieraan liggen zowel praktische overwegingen (meestal geboden 
door de techniek van de fiscale eenheid) ten grondslag als de overweging dat het in bepaalde 
gevallen wenselijk is tegemoet te komen aan onbillijkheden die optreden bij onverkorte toepas-
sing van de in art. 15 gestelde eisen respectievelijk de op art. 15 gebaseerde standaardvoorwaar-
den, terwijl in sommige gevallen ook de rechtszekerheid als overweging geldt. Zie TK 1986-1987, 
19 700, nr. 25, p. 12-13.

13 Het doel hiervan is onder andere het wegnemen van rechtsongelijkheid en het tegengaan van de 
handel in oude fiscale eenheden; zie TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 3 en TK 2000-2001, 26 854, nr. 
6, p. 1.

14 MvT, TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 37.
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en schulden op het voegingstijdstip is opgenomen in art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 en 
luidt als volgt:

‘De tot het vermogen van een maatschappij behorende schuldvorderingen op 
een andere maatschappij worden op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 
het tijdstip waarop de fiscale eenheid ten aanzien van deze maatschappijen tot 
stand komt door die maatschappij gesteld op de bedrijfswaarde of, indien dat 
lager is, de nominale waarde. Tevens worden op het eerstgenoemde tijdstip de 
schulden van de andere maatschappij waarop de schuldvorderingen betrekking 
hebben, gesteld op dezelfde waarde als waarop die schuldvorderingen inge-
volge de vorige volzin worden gesteld.’

9.2.3.1 Een vergelijking van artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 met de voormalige 
standaardvoorwaarden

Met de codificatie van het waarderingsvoorschrift van standaardvoorwaarde 2a is geen 
inhoudelijke wijziging beoogd, zo blijkt uit de memorie van toelichting. Er wordt slechts 
opgemerkt: ‘Het vijfde lid [thans het zesde lid, ACPB] komt overeen met de huidige stan-
daardvoorwaarde 2.a.’15

Bij een vergelijking van de tekst van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 met die van de voorma-
lige tweede standaardvoorwaarde valt echter op dat niet alleen de bewoordingen zorgvul-
diger zijn gekozen, maar dat er door de gekozen bewoordingen toch verschillen lijken te 
zijn ontstaan.
In de eerste plaats valt op dat het begrip ‘vordering’ is vervangen door ‘schuldvordering’. 
Bouwman heeft mijns inziens terecht aangegeven, dat gezien het feit dat de wetgever het 
begrip ‘vordering’ op meerdere plaatsen zonder nader commentaar heeft ingeruild voor 
het begrip ‘schuldvordering’ kan worden aangenomen dat de wetgever deze begrippen als 
synoniemen hanteert.16

In de tweede plaats valt op dat in de tweede standaardvoorwaarde ‘obligaties’ nadrukke-
lijk onder de vorderingen werden begrepen, terwijl dit in art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
niet langer het geval is. Aangezien geen inhoudelijke wijziging is beoogd en een obligatie 
een bijzondere vorm van geldlening is17, kan er mijns inziens geen twijfel over bestaan 
dat een obligatie begrepen is onder het begrip ‘schuldvordering’.
In de derde plaats valt op dat niet langer gesproken wordt over een waardering van de vor-
dering ‘voor de bepaling van de winst van de crediteur’ over het laatste jaar voor het ver-
enigingstijdstip. Er is nu nadrukkelijk een waarderingsvoorschrift opgenomen voor de 
vorderingen en corresponderende schulden op het ‘tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 
het tijdstip waarop de fiscale eenheid (...) tot stand komt’. Daarmee is in ieder geval dui-
delijk dat een grammaticale interpretatie zoals die bij de standaardvoorwaarden mijns 
inziens mogelijk was, inhoudende dat de waardering op bedrijfswaarde zowel aan het 
begin als aan het eind van het jaar voor voeging was voorgeschreven, niet mogelijk is.
Het waarderingsvoorschrift is van toepassing ‘op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand 
aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid ten aanzien van deze maatschappijen [cursivering 
ACPB] tot stand komt’. Daarmee is mijns inziens art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 van toepas-
sing zowel in de situatie dat de schuldeiser en schuldenaar allebei worden gevoegd dan 
wel een van hen wordt gevoegd in een fiscale eenheid waarvan de andere maatschappij 
reeds deel uitmaakt.18

15 MvT, TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 37.
16 Zie J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbe-

lasting, Groningen 2001, p. 100.
17 Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-

belasting, Groningen 2001, p. 73 e.v.
18 Anders J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.9.4.B.c.1.
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9.2.3.2 Is de voegingsbalans ten aanzien van onderlinge vorderingen en schulden een eindbalans of 
continuïteitsbalans?

De crediteur dient op het tijdstip onmiddellijk voor de voeging de vordering te stellen op 
de bedrijfswaarde of indien dat lager is op de nominale waarde.
Bij de vraag wat de waardering op bedrijfswaarde inhoudt, doet zich allereerst de vraag 
voor of de waardering van de vordering en schuld op het moment van voeging totaalwinst- 
of jaarwinstproblematiek betreft. Is ten aanzien van de onderlinge vorderingen en schul-
den die op het voegingstijdstip geëlimineerd worden sprake van een fiscale eindbalans, 
zodat de waardering plaatsvindt op waarde in het economische verkeer?19 Of is sprake van 
een continuïteitsbalans en wordt de waardering op bedrijfswaarde beheerst door goed 
koopmansgebruik? Het verschil in waardering doet zich bijvoorbeeld voor bij een vastren-
tende vordering indien de marktrente is gestegen. De waardering op grond van goed koop-
mansgebruik leidt niet tot een lagere bedrijfswaarde20, terwijl de waarde in het economi-
sche verkeer wel lager is. Een ander verschil is dat bij waardering op grond van goed koop-
mansgebruik alleen rekening gehouden wordt met de feiten en omstandigheden per 
balansdatum zoals die bekend zijn op het moment van het opmaken van de aangifte21, 
terwijl bij de waardering op een eindbalans ook latere informatie wordt meegenomen en 
zo nodig een correctie wordt toegepast.22 Daarnaast is het antwoord op de vraag mijns 
inziens van belang voor de waardering van de onderlinge vorderingen en schulden op de 
zelfstandige balansen van in de fiscale eenheid opgenomen maatschappijen.

Aan de vraag of sprake is van totaalwinst- of jaarwinstproblematiek heeft Wattel aandacht 
besteed in zijn conclusie bij het arrest Fokker I met betrekking tot de balans op het ont-
voegingstijdstip.23 Naar mijn mening is de problematiek op het ontvoegingstijdstip 
dezelfde als op het voegingstijdstip, zodat het zinvol is op deze plaats stil te staan bij zijn 
betoog. Voor de goede orde merk ik op dat in het betreffende jaar de fiscale eenheid werd 
beheerst door de geldende standaardvoorwaarden.
Wattel betoogt dat het bij de ontvoegingsbalans als hoofdregel gaat om een continuïteits-
balans en niet om een openingsbalans. Hij meent dat continuïteit moet bestaan tussen de 
slotbalans van de eenheid en de openingsbalans van de ontvoegde maatschappijen.24 Dit 
lijkt mij juist. Anders zou – zoals Wattel ook zelf aangeeft – een verplichte afrekening ont-
staan bij herwaardering van alle vermogensbestanddelen op het ontvoegingstijdstip. Dit 
betekent dat de waardering van de vermogensbestanddelen wordt bepaald door goed 
koopmansgebruik, met name door de bestendige gedragslijn van de voormalige eenheid.
Het continuïteitsbeginsel geldt naar de mening van Wattel echter niet voor activa en pas-
siva die zich niet vertonen op de fiscale-eenheidsbalans, zoals onderlinge vorderingen en 
schulden.25 Wattel schrijft: ‘Die vorderingen en schulden bestonden civielrechtelijk wel 
tijdens de eenheid, maar hadden geen (fiscale) boekwaarde omdat zij fiscaalrechtelijk 
weggeconsolideerd waren, zodat die non-existente fiscale waardering ook niet gecontinu-
eerd kan worden na ontvoeging. Een bestendige gedragslijn kon zich ter zake van deze 
vorderingen en schulden uiteraard evenmin voordoen. Fiscaalrechtelijk leidden zij een 
extra-comptabel bestaan.’.26 Dit betekent naar de mening van Wattel dat het hier gaat om 
een totaalwinstprobleem.27 Er ontstaat namelijk fiscaalrechtelijk iets uit het niets. Voor 

19 HR 4 november 1981, BNB 1981/336. Zie ook Encyclopedie De Vakstudie (Vennootschapsbelas-
ting), aant. 3 bij art. 3.8 Wet IB 2001 (door art. 8 van toepassing verklaard voor de Wet Vpb 1969).

20 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 en 4.4.
21 Zie HR 18 juni 1943, B 7687.
22 HR 4 november 1981, BNB 1981/336. Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschou-

wingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, Groningen 2001, p. 288-289.
23 HR 14 juni 2000, BNB 2000/269c*.
24 R.o. 5.3. Evenzo K. Rijks, Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 

1996, p. 71-72.
25 R.o. 5.4. Wattel geeft tevens aan dat de algemene mening in de literatuur is dat ook ten aanzien 

van vorderingen en schulden sprake is van een continuïteitsbalans.
26 R.o. 5.4.
27 R.o. 5.5.
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wat betreft onderlinge vorderingen en schulden vormt de ontvoegingsbalans naar zijn 
mening een openingsbalans, en in zoverre dus geen continuïteitsbalans. Dit betekent, 
aldus Wattel, dat de voorheen gevoegde debiteur en crediteur hun per ontvoegingstijdstip 
fiscaal ontstane onderlinge schuldverhouding per dat tijdstip op de waarde in het econo-
mische verkeer dienen te stellen, waarbij de waarde van de vordering en de schuld geens-
zins gelijk hoeven te zijn.
Vervolgens concludeert Wattel dat voor zover het voorschrift van de dertiende standaard-
voorwaarde – waardering van de vordering op bedrijfswaarde of lagere nominale waarde 
– tot een andere waardering kan leiden dan die op de waarde in het economische verkeer, 
het strijdig is met art. 7 Wet IB 196428 en daarmee onverbindend is.29

Vertaald naar de problematiek bij voeging betekent dit mijns inziens dat in de visie van 
Wattel de waardering van onderlinge vorderingen en schulden op het voegingstijdstip 
een totaalwinstvraagstuk betreft, zodat waardering naar de waarde in het economische 
verkeer dient plaats te vinden.30 Voor zover het waarderingsvoorschrift van standaard-
voorwaarde 2a, van toepassing in de periode vóór invoering van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969, een andere waardering voorschreef, zou dat naar de mening van Wattel strijdig zijn 
met art. 7 Wet IB 1964 en daarmee onverbindend.31

Van Soest betoogde dat op grond van de tweede standaardvoorwaarde de schuld in het 
jaar voorafgaand aan de voeging op de lagere waarde gesteld dient te worden, zodat er op 
het verenigingstijdstip geen vermogenssprong meer optreedt. Met betrekking tot de waar-
dering van de onderlinge vordering en schuld bij ontvoeging dient naar de mening van 
Van Soest uitsluitend goed koopmansgebruik als richtsnoer voor de bepaling van de fis-
cale boekwaarde. Hieruit kan mijns inziens worden afgeleid dat Van Soest de waardering 
niet als een totaalwinstvraagstuk ziet.32

Met ingang van het in 2003 ingevoerde fiscale-eenheidsregime zijn de standaardvoorwaar-
den betreffende de waardering van onderlinge vorderingen en schulden gecodificeerd in 
art. 15ab, lid 6 respectievelijk 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969. Ook in de literatuur die is versche-
nen na de codificatie blijkt een verschillende visie op de vraag of sprake is van totaalwinst- 
of jaarwinstproblematiek. Den Boer, Strik en De Vries zijn van mening dat ten aanzien 
van de onderlinge vorderingen en schulden sprake is van een eindbalans bij voeging res-
pectievelijk een openingsbalans bij ontvoeging. Zij zien de waardering van de onderlinge 
vorderingen derhalve als een totaalwinstvraagstuk.33 Kampschoër, Pancham en de Roos 
gaan mijns inziens uit van een continuïteitsbalans.34 Dat geldt eveneens voor Bouwman.35

28 Het totaalwinstbegrip zoals nu vastgelegd in art. 3.8 Wet IB 2001.
29 R.o. 5.7.
30 Gezien de duidelijke stellingname van J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belas-

tingrecht (Vennootschapsbelasting) 2.9.6.F.c2.II bij art. 15aj Wet Vpb 1969 dat de waardering van 
onderlinge vorderingen en schulden bij ontvoeging een totaalwinstprobleem is, lijkt mij dat ook 
zij van mening zijn dat de waardering bij voeging eveneens een totaalwinstprobleem is. Bij 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 wordt daar echter geen specifieke opmerking over gemaakt.

31 De redenering van Wattel dat waardering op waarde in het economische verkeer dient plaats te 
vinden en een andersluidend waarderingsvoorschrift onverbindend is, zou er mijns inziens ove-
rigens toe leiden dat onder het voormalige fiscale-eenheidsregime een onvolwaardige vordering 
en de corresponderende schuld op het moment van voeging per definitie op een ander bedrag 
worden gewaardeerd. Op grond van het arrest Fokker II kan een ‘onvolwaardige schuld’ immers 
op de nominale waarde gewaardeerd blijven op de eindbalans. Los van de vraag of waardering op 
grond van het totaalwinst- of jaarwinstprincipe dient plaats te vinden, kan deze consequentie 
mijns inziens niet als juist worden aanvaard. Op grond van art. 15 (oud) Wet Vpb 1969 mochten 
er immers voorwaarden gesteld worden ‘ter verzekering van de heffing en de invordering van de 
belasting met het oog op de omstandigheid dat de in het eerste lid bedoelde lichamen uitsluitend 
voor de toepassing van deze wet een eenheid vormen en het geval dat deze eenheid wordt beëin-
digd (...)’.

32 A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb. 1969), FED, 
Deventer 1983, p. 78.

33 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.9.6.F.c.2.II.
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Voor de totaalwinstbenadering pleit dat de onderlinge vorderingen en schulden niet voor-
komen op de balans van de fiscale eenheid. Anderzijds is het tenietgaan van de onderlinge 
vorderingen en schulden relatief, aangezien zij wel blijven bestaan voor de bepaling van 
de zelfstandige winst van de in de fiscale eenheid opgenomen maatschappijen. In de visie 
dat sprake is van totaalwinstproblematiek doet zich ook de vraag voor hoe met die vorde-
ringen en schulden moet worden omgegaan in het kader van de winstsplitsing ex 
art. 15ah Wet Vpb 1969. Moet in die benadering dan voor de toepassing van art. 15ah Wet 
Vpb 1969 met ingang van het tijdstip van voeging een openingsbalans voor die maatschap-
pijen worden opgesteld? En wordt op die balans dan de vordering opgenomen voor de 
waarde in het economische verkeer en de schuld voor de nominale waarde op grond van 
het Fokker-arrest?36 Met betrekking tot de schuld ontstaat dan een discontinuïteit in waar-
dering op het voegingstijdstip. Indien standaardvoorwaarde 2 onverbindend geweest zou 
zijn, zou geen discontinuïteit maar wel een heffingsvacuüm optreden. Sinds 2003, de 
invoeringdatum van het huidige fiscale-eenheidsregime, zou dan wel discontinuïteit 
optreden, aangezien de waardering op de slotbalans voor de te voegen maatschappijen 
niet langer via standaardvoorwaarden maar in de wet is geregeld. Uiteraard zou ook met 
betrekking tot art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 nog betoogd kunnen worden dat het slechts 
een waardering is voor de eindbalans van de te voegen maatschappijen en dat voor de 
winstsplitsing ex art. 15ah Wet Vpb 1969 zelfstandige openingsbalansen opgesteld moe-
ten worden. Zeker nu de maatschappijen onder het huidige fiscale-eenheidsregime – 
anders dan onder het oude fiscale-eenheidsregime – zelfstandig belastingplichtig blijven, 
komt mij dat niet juist voor. Als gevolg van het feit dat het vermogen van alle dochter-
maatschappijen wordt toegerekend aan de moedermaatschappij vallen de onderlinge vor-
deringen en schulden weg gedurende het bestaan van de fiscale eenheid.
Het feit dat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 waardering op bedrijfswaarde voorschrijft en 
niet waardering op de waarde in het economische verkeer is mijns inziens een belangrijk 
argument voor het standpunt dat sprake is van een continuïteitsbalans, aangezien ‘waar-
dering op bedrijfswaarde’ onderdeel is van goed koopmansgebruik en niet past bij de 
totaalwinstbepaling.
Ook doet balanscontinuïteit voor onderlinge vorderingen en schulden meer recht aan het 
totaalwinstconcept dat ten grondslag ligt aan de belastingheffing. Indien ervan uitgegaan 
wordt dat ook na de totstandkoming van de fiscale eenheid bij de crediteur en debiteur 
de vordering en schuld op de (vennootschappelijke) fiscale balans voor de ‘bedrijfswaarde’ 
worden opgenomen, betekent dit dat de waarde van de vordering voor de schuldeiser toe-
neemt en dat bij de schuldenaar eveneens een toename van de waarde van de schuld valt 
te constateren indien en voor zover binnen fiscale eenheid de vermogenspositie van de 
dochtermaatschappij verbetert. Aangezien tegenover de winst bij de schuldeiser een even 
groot verlies staat bij de schuldenaar, dient hierbij mijns inziens rekening gehouden te 
worden bij de berekening van de zelfstandige winst.37 Continuering van de waardering 
van de schuld op bedrijfswaarde leidt er derhalve toe dat voor de zelfstandige winstbere-
kening de bij voeging geconstateerde winst bij de debiteur respectievelijk verlies bij de 
crediteur wordt teruggenomen indien de vermogenspositie van de debiteur verbetert. 
Deze waardering leidt mijns inziens tot een betere winstallocatie dan wanneer voor de 
zelfstandige winstbepaling uitgegaan zou moeten worden van een waardering van de 

34 G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham, I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, 
Deventer 2003, gezien het voorbeeld dat zij op p. 121 geven, waaruit blijkt dat de waardering van 
de schuld op bedrijfswaarde van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 eerst aan het einde van de fiscale-
eenheidsperiode wordt gecorrigeerd o.b.v. het waarderingsvoorschrift bij ontvoeging in art. 15aj, 
lid 2 Wet Vpb 1969.

35 J.N. Bouwman, ‘Afboeking op een schuld: winst of interen op informeel kapitaal?’, WFR 1991/659.
36 HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44c*.
37 Evenzo Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 199, Fiscale eenheid Vpb, 

Rapport van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing van concerns volgens artikel 
15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, gezien het voorbeeld op p. 68. Zie ook paragraaf 9.3 
inzake verhoudingen tijdens de fiscale eenheid.

FWR_Bobeldijk.book  Page 250  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



De fiscale eenheid en afgewaardeerde vorderingen 251

schuld op nominale waarde vanaf het moment dat de debiteur deel uitmaakt van de fis-
cale eenheid. In het laatste geval zal de waardestijging van de vordering namelijk geen 
effect hebben op de zelfstandige winst van de debiteur en crediteur omdat de winst bij de 
crediteur niet wordt gecompenseerd door een verlies (lees: toename van de schuld) bij de 
debiteur.38

Naar mijn mening dient dan ook geconcludeerd te worden dat de eindbalansen van de 
maatschappijen die in de fiscale eenheid worden opgenomen ook ten aanzien van onder-
linge vorderingen en schulden het karakter van een continuïteitsbalans hebben. Overi-
gens gaan ook Hof Den Bosch en Hof Den Haag ervan uit dat waardering van de onderlinge 
vorderingen en schulden op het ontvoegingstijdstip door goed koopmansgebruik wordt 
geregeerd.39

9.2.3.3 Waardering vordering op bedrijfswaarde
Zoals ik in de vorige paragraaf uiteen heb gezet, ben ik van mening dat de waardering van 
de vordering op bedrijfswaarde voorafgaand aan het voegingstijdstip met inachtneming 
van goed koopmansgebruik plaatsvindt. Dit betekent dat een verminderde solvabiliteit of 
een daling van de valutakoers bij een lening in vreemde valuta tot een lagere waardering 
van de vordering zal leiden. Een stijging van de marktrente bij een vastrentende lening 
leidt weliswaar tot een lagere waarde in het economische verkeer, maar niet tot een lagere 
bedrijfswaarde.40 Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb kan in die situatie dan ook geen toepassing vin-
den.41

9.2.3.4 Waardering converteerbare obligatielening
Ook converteerbare obligatieleningen zullen op grond van het waarderingsvoorschrift 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 voorafgaande aan het verenigingstijdstip op de bedrijfs-
waarde of lagere nominale waarde gesteld dienen te worden. De vraag rijst in hoeverre 
het verschil met de boekwaarde ten laste van het fiscale resultaat gebracht kan worden. 
Het Ministerie van Financiën was van mening dat indien converteerbare obligatielenin-
gen in onverbrekelijke samenhang met de aandelen zijn verworven, afwaardering op 
grond van de toenmalige derde standaardvoorwaarde naar nominale waarde niet moge-
lijk was.42

In HR 11 juni 1986, BNB 1987/201* heeft de Hoge Raad zich over deze problematiek gebo-
gen. In de berechte casus verwierf belanghebbende na een omwisselingaanbod tegen uit-
reiking van eigen aandelen vrijwel alle aandelen in een andere beursgenoteerde vennoot-
schap alsmede de van die vennootschap in omloop zijnde converteerbare obligaties. Ver-
volgens ging belanghebbende een fiscale eenheid aan met de overgenomen 
vennootschap. De converteerbare obligaties waren verworven tegen een koers van 119% 
en belanghebbende waardeerde de obligaties op grond van de toenmalige derde stan-
daardvoorwaarde op 100% voorafgaande aan het moment van voeging. De Hoge Raad over-
woog:

38 Art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969 geeft aan dat onderlinge rechtsverhoudingen alleen in aanmerking 
worden genomen indien een positieve bate bij de ene maatschappij staat tegenover een negatieve 
bate bij een andere maatschappij; zie nader paragraaf 9.3.2.2.

39 Zie Hof Den Bosch 21 maart 1984, nr. 2465/1981, BNB 1985/211 en Hof Den Haag 18 januari 2005, 
nr. 03/1467, BNB 2006/189*.

40 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.2.
41 Anders Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-

vers, Amersfoort 2005, p. 145, W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969, FED, Kluwer, Deventer 2008, p. 135 en K.J. Visser en R.J. de Vries, ‘Het ‘jojo’en’ 
met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatrege-
len in de inkomstenbelasting’, FED 2004/154.

42 Brief van de staatssecretaris van 15 september 1972 aan de Raad van Nederlandse Werkgevers-
bonden, kenmerk B 71/16322, aangehaald in de uitspraak van Hof Amsterdam van 24 april 1984, 
BNB 1987/201.
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‘4.1 Het Hof heeft geoordeeld dat hetgeen belanghebbende boven de nominale 
waarde van de converteerbare obligaties A heeft betaald ter verkrijging van die 
converteerbare obligaties de tegenwaarde van het recht op conversie vormde en 
dat die betaling uitsluitend werd ingegeven om het recht op nieuw uit te geven 
aandelen A te verwerven, althans om te voorkomen dat derden dat recht zou-
den houden of verkrijgen.
Uitgaande van die oordelen, heeft het Hof terecht geoordeeld dat die uitgave 
moet worden gerekend tot de kostprijs van de verworven deelneming A. Aan 
laatstvermeld oordeel staat niet in de weg dat tussen aandelen en converteer-
bare obligaties civielrechtelijke verschillen bestaan, noch dat de verwerving van 
aandelen en de verwerving van converteerbare obligaties onder andere omstan-
digheden dan de onderhavige tot verschillende gevolgen voor de belastinghef-
fing leiden.
De in het middel onder 2 aangevoerde grief faalt derhalve.
4.2. Uit de omstandigheid dat hetgeen belanghebbende boven de nominale 
waarde van de converteerbare obligaties heeft betaald een onderdeel van de 
kostprijs van de verworven deelneming A vormt vloeit voort dat de kostprijs 
van de in die obligaties belichaamde vorderingen in het vermogen van belang-
hebbende niet uitging boven haar nominale waarde, zodat van enige afboeking 
tot die waarde geen sprake kon zijn. Het Hof behoefde derhalve niet in te gaan 
op de vraag of de bepaling omtrent de waardering van in obligaties belichaamde 
vorderingen, opgenomen in de derde voorwaarde gesteld in de beschikking van 
de Staatssecretaris van Financien van 3 oktober 1972, te dezen van toepassing 
is. De klacht voorgedragen in het middel onder 1 treft mitsdien geen doel.’

De beslissing van de Hoge Raad dat de waarde van het conversierecht onderdeel van de 
kostprijs van de deelneming vormde, was gebaseerd op de feitelijke oordelen van het hof 
zoals genoemd in rechtsoverweging 4.1. Indien feitelijk was komen vast te staan dat de 
betaling voor het conversierecht niet ‘uitsluitend werd ingegeven om het recht op nieuw 
uit te geven aandelen te verwerven, althans om te voorkomen dat derden dat recht zou-
den houden of verkrijgen’, was een andere uitkomst mijns inziens mogelijk geweest. In 
dat geval zou het verschil met de boekwaarde mijns inziens ten laste van het resultaat 
gebracht kunnen worden.43 Een dergelijke uitkomst zou ook passen in de lijn die door de 
Hoge Raad in HR 16 december 1982, BNB 1982/72* is uitgezet, waarin hij overwoog ‘dat het 
conversierecht deel uitmaakt van de rechten die de houder van een converteerbare obli-
gatie als schuldeiser tegenover de schuldenaar van de obligatie toekomen’ en vervolgens 
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing achtte op het conversierecht.
Na het Falconsarrest44 kon er mijns inziens echter van uitgegaan worden dat ter zake van 
een conversierecht – evenals ter zake van de callopties in dat arrest – de deelnemingsvrij-
stelling onder voorwaarden van toepassing zal zijn.45 In HR 12 oktober 2007, BNB 2008/6 
heeft de Hoge Raad inmiddels expliciet bepaald dat HR 16 december 1982, BNB 1982/72* 
achterhaald is. Een lagere waardering van een converteerbare obligatie op grond van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 kan dan ook niet ten laste van de fiscale winst gebracht wor-
den, althans voor zover de lagere waardering het conversierecht betreft.46

Een obligatielening kan boven pari noteren vanwege het feit dat de obligatierente hoger 
is dan de geldende marktrente, het conversierecht derhalve buiten beschouwing gelaten. 

43 Evenzo J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) 
2.9.4.B.c2.IV. Anders J.C.K.W. Bartel die in noot onder HR 11 juni 1986, BNB 1987/201* aangeeft dat 
het erop lijkt dat alle aandeelhoudersrechten nu tot de deelneming behoren.

44 HR 22 november 2002, BNB 2003/34c*.
45 Evenzo E.J.W. Heithuis, ‘De werknemersoptiearresten en het Falconsarrest in relatie tot artikel 

10b Wet VPB 1969’, WFR 2003/1105. Ook Hof Amsterdam, MK III, 12 januari 2005, nr. 03/4198, V-
N 2005/25.1.1 oordeelde dat het conversievoordeel onder de deelnemingsvrijstelling moet vallen 
om te voorkomen dat winst in deze deelnemingsverhouding dubbel wordt belast.

46 Evenzo R.J. de Vries in zijn noot onder HR 20 mei 2005, BNB 2005/260c*. Zie ook J. den Boer, 
S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 2.9.4.B.c2.V.
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Indien een dergelijke obligatielening is aangekocht, kan het verschil tussen de boek-
waarde en de nominale waarde mijns inziens ten laste van het fiscale resultaat gebracht 
worden op het moment voorafgaande aan de voeging. In zoverre is immers – om met de 
woorden van het hof uit HR 11 juni 1986, BNB 1987/201* te spreken – hetgeen boven de 
nominale waarde betaald is niet de tegenwaarde van het conversierecht.47

Ook indien de marktrente op het voegingstijdstip is gestegen ten opzichte van de markt-
rente op het uitgiftetijdstip, zal dit tot een lagere waarde in het economische verkeer lei-
den. Aangezien op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 de vordering op de bedrijfs-
waarde moet worden gesteld, is er geen aanleiding om de vordering lager te waarderen. 
Voor zover de lagere waardering betrekking heeft op een lagere waarde van het conver-
sierecht zal de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn.48

9.2.3.5 Waardering op lagere nominale waarde
Indien de nominale waarde van de vordering lager is dan de bedrijfswaarde dient de 
schuldeiser de vordering op het moment voorafgaand aan de voeging op de nominale 
waarde te stellen en kan hij derhalve een verlies nemen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor 
indien een obligatie van een derde boven pari is verworven.49 De vordering uit hoofde van 
de obligatielening zal dan op het moment voorafgaand aan de voeging gewaardeerd moe-
ten worden op de nominale waarde. Het agio wordt dan ineens ten laste van het fiscale 
resultaat gebracht, terwijl dit anders op grond van goed koopmansgebruik gedurende de 
resterende looptijd van de obligatie zou zijn afgeschreven. De vraag komt op of het de 
meest voor de hand liggende keuze is om in dit geval voor een afwaardering bij de credi-
teur in plaats van een opwaardering bij de debiteur te kiezen. Indien geen fiscale eenheid 
tot stand zou zijn gekomen, wordt bij de crediteur jaarlijks per saldo een bedrag ter 
grootte van de markrente op het moment van aankoop tot de belastbare winst gerekend. 
Met andere woorden, de crediteur zal een normaal rendement op zijn vordering behalen. 
Bij de debiteur wordt de oorspronkelijk overeengekomen rente ten laste van het resultaat 
gebracht, die hoger is dan de marktrente op het moment van aankoop van de vordering 
door de crediteur. Anders gezegd, uitgaande van een gelijkblijvende marktrente zal de 
debiteur in de toekomst extra rentelasten hebben ten opzichte van de ten tijde van de aan-
koop van de vordering door de moedermaatschappij geldende markrente. Vanuit systema-
tisch oogpunt komt het mij dan voor dat het juister is om de toekomstige rentekosten van 
de debiteur naar voren te halen door voorafgaande aan het verenigingstijdstip de schuld 
op een hoger bedrag te waarderen. De wetgever heeft echter gekozen voor het in aanmer-
king nemen van een verlies bij de crediteur, dat anders nooit geleden zou zijn.
Kok behandelt de situatie dat de rente op een obligatielening op het moment van uitgifte 
hoger is dan de marktrente. Indien de obligatierente hoger is dan de markrente leidt de 
totstandkoming van een fiscale eenheid tussen de schuldeiser en schuldenaar naar zijn 
mening tot een winst op het niveau van de debiteur en een verlies op het niveau van de 
crediteur, zodat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 op een ongewenste wijze gebruikt kan wor-

47 In de uitspraak voorafgaand aan het arrest HR 11 juni 1986, BNB 1987/201 had het hof aangeno-
men dat zowel op het tijdstip van uitgifte als op het tijdstip van verwerving, de obligatierente 
gelijk was aan de marktrente. Op grond daarvan concludeerde het hof dat hetgeen belangheb-
bende boven de nominale waarde had betaald geheel zag op het conversierecht. K. Rijks, Het insti-
tuut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 1996, p. 43 is enigszins voorzich-
tiger door te concluderen: ‘Misschien moet uit deze arresten worden afgeleid dat afwaardering 
van een converteerbare obligatie niet mogelijk is indien het gedeelte van de prijs dat uitgaat 
boven de nominale waarde uitsluitend betrekking heeft op het conversierecht en dat afwaarde-
ring wel mogelijk is indien dit meerdere zijn grondslag vindt in andere omstandigheden, zoals 
bijv. het rentepercentage.’

48 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) 
2.9.4.B.c2.V, zijn van mening dat de schuldeiser geen verlies op de voet van art. 15ab, lid 6 Wet 
Vpb 1969, ter zake van converteerbare obligatieleningen in aanmerking kan nemen. Deze conclu-
sie lijkt mij nuance behoeven, omdat dit mijns inziens alleen geldt voor het optierecht.

49 Indien de obligatie bij uitgifte is verworven, zal bij een daling van de marktrente de obligatie op 
kostprijs gewaardeerd blijven.
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den om verliezen over te dragen.50 Kok illustreert dit met het voorbeeld dat een obligatie-
lening van nominaal 100 wordt uitgegeven met een couponrente van 10%, terwijl de 
marktrente 5% bedraagt. De marktwaarde van de obligatie bij plaatsing bedraagt als 
gevolg van de hogere rente 150. Naar zijn mening betekent dit dat bij de schuldeiser een 
vordering van 150 en bij de schuldenaar een schuld van 150 zal zijn opgenomen in de fis-
cale balans. Bij voeging zal de schuldenaar de schuld dienen te waarderen op de nominale 
waarde ad 100 en dient de crediteur de vordering eveneens op 100 te waarderen, aldus 
Kok.
Ik deel het standpunt van Kok niet. In het door hem gegeven voorbeeld is mijns inziens 
fiscaalrechtelijk sprake van een lening met een hoofdsom, een nominale waarde, van 150 
met een rente van 5%. Ik verwijs naar HR 13 november 1991, BNB 1992/109* en HR 17 april 
1996, BNB 1996/247c*. In die arresten is geoordeeld dat hetgeen boven de nominale waarde 
wordt betaald een vergoeding vormt voor hetgeen in latere jaren als rente zal worden 
terugontvangen.51 Ik verwijs ook naar hoofdstuk 5, paragraaf 5.3, in het bijzonder de daar 
in de noten 10, 11 en 12 aangehaalde jurisprudentie en literatuur. Een voeging leidt der-
halve noch bij de schuldeiser noch bij de schuldenaar tot een fiscaal resultaat.

9.2.3.6 Toerekening schuld of vordering aan vaste inrichting
De vraag komt op hoe het waarderingsvoorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 uit-
werkt indien de schuld respectievelijk de vordering toegerekend is aan een (buitenlandse) 
vaste inrichting van de belastingplichtige. Allocatie van een vordering respectievelijk 
schuld aan een vaste inrichting kan niet naar willekeur plaatsvinden. Ook hier gelden de 
regels van de vermogensetikettering.52

9.2.3.6.1 Toerekening van de schuld aan vaste inrichting
De schuldenaar dient bij voeging de schuld te waarderen op het bedrag van de bedrijfs-
waarde van de corresponderende vordering. Indien de schuld is toegerekend aan een vaste 
inrichting, betekent dit dat de (wereld)winst van de schuldenaar wordt verhoogd met het 
verschil tussen de nominale waarde van de schuld en de bedrijfswaarde van de correspon-
derende vordering. Voor de berekening van de vrij te stellen buitenlandse winst zal de 
winst van de vaste inrichting berekend dienen te worden conform de Nederlandse fiscale 
regels.53 Aangezien de schuld deel uitmaakt van het vermogen van de buitenlandse vaste 
inrichting zal de opwaardering van die schuld ertoe leiden dat de buitenlandse winst met 
hetzelfde bedrag wordt verhoogd als de wereldwinst van de schuldenaar. De winst bij de 
schuldenaar op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 wordt in de situatie dat de schuld 
behoort tot een vaste inrichting dan ook effectief niet in de belastingheffing betrokken. 
Dit is mijns inziens een ongewenste uitkomst.54 Het waarderingsvoorschrift bij voeging is 
ingegeven door de wens om een verlies dat is geleden op de vordering terug te nemen 
omdat een latere opwaardering van de vordering als gevolg van de totstandkoming van de 
fiscale eenheid zich voor de heffing van vennootschapsbelasting niet kan voordoen en 
aldus niet belast kan worden. De keuze van de wetgever om de terugname te doen plaats-
vinden bij de schuldenaar leidt er in deze situatie toe dat terugname in het geheel niet 
mogelijk is. Indien de wetgever dit ongewenste effect wenst weg te nemen, zal hiervoor 
een specifieke regeling opgenomen dienen te worden in het Besluit voorkoming dubbele 
belasting 2001. Alternatief is de terugname niet op het niveau van de schuldenaar, maar 
op het niveau van de schuldeiser te laten plaatsvinden.

50 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 145-146.

51 Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3.
52 Zie ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-

belasting, Groningen 2001, p. 368.
53 Zie ook P. Kavelaars, Voorkoming van dubbele belasting, FED, Deventer 2002, p. 78.
54 Ook G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, 

Kluwer, Deventer 2003, p. 45, signaleren deze lacune.

FWR_Bobeldijk.book  Page 254  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



De fiscale eenheid en afgewaardeerde vorderingen 255

Als gevolg van de totstandkoming van de fiscale eenheid tussen de schuldeiser en schul-
denaar wordt de lening tussen de twee fiscale-eenheidsmaatschappijen fiscaalrechtelijk 
getransformeerd tot een ‘schuldvorderingverhouding’ tussen vaste inrichting en hoofd-
huis. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt het vermogen en de werk-
zaamheden van dochtermaatschappij immers toegerekend aan de moedermaatschappij, 
zodat het de moedermaatschappij is die fiscaalrechtelijk de vaste inrichting drijft die 
voorheen de schuldenaar dreef. Aangezien de schuld op het moment voorafgaand aan de 
fiscale eenheid is gewaardeerd op de bedrijfswaarde van de corresponderende vordering 
is dat uitgaande van het beginsel van balanscontinuïteit ook het bedrag dat als fiscaal 
eigen vermogen in de vaste inrichting ontstaat op het moment van voeging. De hoogte 
van het eigen vermogen van de vaste inrichting is van belang voor de berekening van de 
rente die op grond van art. 10d Wet Vpb 1969 in aftrek wordt toegelaten.55 Voor zover de 
vermogenspositie van de schuldenaar tijdens het bestaan van de fiscale eenheid verbetert, 
zullen voor de regels van de winstsplitsing de vordering en de schuld mijns inziens kun-
nen worden opgewaardeerd.56 Voor de vaste inrichting lijkt mij dat in die situatie het fis-
caal eigen vermogen toeneemt.

9.2.3.6.2 Toerekening van de vordering aan een vaste inrichting
Indien de vordering die wordt afgewaardeerd deel uitmaakt van het vermogen van een 
vaste inrichting wordt de afwaardering effectief niet ten laste van de Nederlandse belast-
bare winst gebracht. Immers, zowel de wereldwinst als de bijdragewinst wordt verlaagd 
met het bedrag van de afwaardering, zodat voor een geringer bedrag voorkoming wordt 
verleend. Gezien de ratio van de bepaling zou art. 15ba, lid 6 Wet Vpb 1969 in een derge-
lijke situatie niet tot een opwaardering van de schuld bij de schuldenaar moeten leiden. 
De duidelijke tekst van de wet biedt mijns inziens echter geen mogelijkheden om de toe-
passing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 achterwege te laten. De praktijk zal zich moeten 
behelpen met het vooraf omzetten, prijsgeven of hybridiseren van de vordering, aange-
zien in die situaties art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vindt.57 Vervolgens kan art. 
15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 geen toepassing meer vinden bij de totstandkoming van de fis-
cale eenheid omdat er (fiscaalrechtelijk) geen onderlinge schuldvorderingverhouding 
meer is.
Voor zover de afwaardering van de vordering in de vaste inrichting ertoe heeft geleid dat 
een negatief buitenlands resultaat is ontstaan, is dit negatieve resultaat in mindering 
gebracht op het Nederlandse deel van de winst van de vennootschap. De heffing van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 lijkt dan op het eerste gezicht niet onredelijk, aangezien de 
afwaardering effectief ten laste van de in Nederland belastbare winst is gebracht Als 
gevolg van de totstandkoming van de fiscale eenheid is de onderlinge schuldvorderingver-
houding fiscaal verdwenen, zodat een eventueel latere opwaardering van de vordering fis-
caalrechtelijk eveneens niet gezien wordt. Er ontstaat dus geen dubbele terugname door 
de toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in deze situatie. Er dient echter wel 
bedacht te worden dat het negatieve buitenlandse resultaat van de dochtermaatschappij 
moet worden ingehaald. Dit betekent dat voor de winst van de vaste inrichting, ook na 
voeging, tot een bedrag ter grootte van het negatieve buitenlandse resultaat geen voorko-
ming zal worden gegeven.58 Materieel vindt dus wel degelijk dubbele terugname van het 
afwaarderingsverlies plaats indien met behulp van de vaste inrichting winst wordt 
behaald.

55 Zie A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Enkele aspecten van de voorgestelde thin-capitalisation-
wetgeving’, MBB 2003/350.

56 Zie ook paragraaf 9.3.2.1.
57 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.4 waarin is besproken waarom art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toe-

passing vindt. Zie ook paragraaf 9.2.4.
58 Zie art. 15ac, lid 4 Wet Vpb 1969 juncto art. 35 Bvdb. Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.1.4.
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9.2.3.7 Gevolgen grensoverschrijdende fiscale eenheid
Op grond van art. 15 Wet Vpb 1969 kan een fiscale eenheid in beginsel alleen worden 
gevormd tussen in Nederland gevestigde vennootschappen. Art. 15, lid 4 Wet Vpb 1969 
maakt een uitzondering door onder voorwaarden ook een fiscale eenheid toe te staan met 
een in het buitenland gevestigde vennootschap die een onderneming drijft met behulp 
van een in Nederland aanwezige vaste inrichting voor zover Nederland het heffingsrecht 
over de uit die onderneming genoten winst heeft. Ook dan zal het waarderingsvoorschrift 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1996 van toepassing zijn indien en voor zover onderlinge vor-
deringen en schulden als gevolg van de fiscale consolidatie tenietgaan.59

Het is de vraag of de beperking ten aanzien van in het buitenland gevestigde vennoot-
schappen tot de Nederlandse vaste inrichting wel is toegestaan op grond van het EG-
recht.60 De staatssecretaris had vooruitlopend op het Marks & Spencer-arrest in de nota 
‘Werken aan winst’ de mogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid voor-
gesteld.61 Nadat het Hof van Justitie arrest had gewezen62, is de staatssecretaris hierop 
teruggekomen. De staatssecretaris was van mening dat uit het arrest volgde dat het Neder-
landse fiscale-eenheidsregime in combinatie met de liquidatieverliesregeling van art. 13d 
Wet Vpb 1969 EU-proof is.63 Aangezien er belangrijke verschillen bestaan tussen het 
Engelse systeem van verliesverrekening en de Nederlandse fiscale eenheid, kan mijns 
inziens betwijfeld worden of uit het arrest Marks & Spencer geconcludeerd kan worden 
dat het Nederlandse systeem EU-proof is.64 Inmiddels heeft de Hoge Raad prejudiciële vra-
gen gesteld aan het Hof van Justitie over mogelijke strijdigheid met de vrijheid van vesti-
ging ex art. 43 en 48 EG.65

Indien op grond van het Europese recht een grensoverschrijdende fiscale eenheid moge-
lijk blijkt met in de EU gevestigde vennootschappen, zal ook in die situatie het waarde-
ringsvoorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. De afwaardering 
van de schuld voorafgaande aan het moment van voeging bij de schuldenaar vindt echter 
niet plaats in het Nederlandse heffingsterritoir indien de schuldenaar niet in Nederland 
is gevestigd. Evenals in de in paragraaf 9.2.3.6.1 besproken situatie dat de schuld is toege-
rekend aan een vaste inrichting, is art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in deze situatie niet effec-
tief. De afwaardering van de vordering heeft plaatsgevonden ten laste van de in Nederland 
belastbare winst van de schuldeiser, doch het waarderingsvoorschrift leidt niet tot een 
corresponderende in Nederland belastbare winst op het moment van voeging. Het belast 
vollopen van een afgewaardeerde vordering op een buitenlandse EU-dochtermaatschappij 
waarvan de belastingplichtige ten minste 95% van de aandelen houdt, kan eenvoudig wor-
den voorkomen door een fiscale eenheid met die dochtermaatschappij te vormen. Dit 
betekent dat een substantieel heffingsvacuüm dreigt voor de Nederlandse schatkist. 
Indien een grensoverschrijdende fiscale eenheid moet worden toegestaan, zullen onge-
twijfeld maatregelen genomen worden. Het is echter de vraag of daarop gewacht moet 
worden. Een aanpassing van de systematiek waarbij de correctie voortaan op het niveau 
van de schuldeiser plaatsvindt, voorkomt het gesignaleerde heffingsvacuüm.
Omgekeerd geldt, analoog aan de situatie bij de vaste inrichting, dat indien de buiten-
landse dochtermaatschappij een onvolwaardige vordering heeft op een vennootschap die 

59 Zie art. 31 Besluit fiscale eenheid 2003.
60 I. de Roos en R.J. de Vries, ‘Oneffenheden in het nieuwe fiscale-eenheidsregime’, WFR 2003/863, 

merken op dat de voorwaarde van art. 15, lid 4, onderdeel c Wet Vpb 1969, die inhoudt dat in 
geval van een buitenlandse moedermaatschappij de aandelen in de dochtermaatschappij aan de 
Nederlandse vaste inrichting moeten kunnen worden toegerekend, mogelijk strijdig is met het 
discriminatieverbod van art. 24, lid 3, OESO-Modelverdrag en art. 52 EG-verdrag.

61 TK 2004-2005, 30 107, nr. 2, p. 24-27.
62 HvJ EG 13 december 2005, zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
63 TK 2005-2006, 30 107, nr. 9, p. 22 en TK 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 7.
64 Zie ook B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Kluwer, 

Deventer 2007, p. 80-84 en J.C.M. van Sonderen en Q.W.J.C.M. Kok, ‘Over verliesverrekening in de 
tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatie-verliesregeling en een aftrekbeperking 
voor aandelen en opties’, MBB 2006/293.

65 HR 11 juli 2008, BNB 2008/305c*.
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deel uitmaakt van de fiscale eenheid, de voeging leidt tot een belastbare bate bij de fiscale 
eenheid, terwijl de afwaardering van de vordering niet ten laste van de in Nederland 
belastbare winst is gebracht.66 Overigens zou dit ongewenste gevolg voorkomen kunnen 
worden door de vordering voorafgaande aan de voeging over te dragen aan een vennoot-
schap die niet in de fiscale eenheid wordt opgenomen.67

9.2.3.8 Van een derde verworven afgewaardeerde vordering
Indien de vordering van een derde is verworven en de bedrijfswaarde van die vordering 
op het voegingstijdstip hoger is dan het bedrag waarvoor die vordering is aangekocht, 
leidt art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 ertoe dat bij de crediteur het verschil tot de belastbare 
winst wordt gerekend. Voor zover de bedrijfswaarde lager is dan de nominale waarde van 
de schuld, zal bij de debiteur eveneens winst worden geconstateerd. Per saldo wordt der-
halve het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde tot de winst van het con-
cern gerekend. Een voorbeeld ter verduidelijking. M neemt een vordering van de bank op 
haar dochtermaatschappij D over. De nominale waarde bedraagt 1.000, terwijl M de vor-
dering koopt voor een bedrag van 100. Op het voegingstijdstip is de waarde van de vorde-
ring gestegen tot 500. Op grond van het waarderingsvoorschrift zal M haar vordering op 
500 dienen te waarderen, zodat een belastbare winst van 400 wordt geconstateerd. Doch-
termaatschappij D zal haar schuld van 1.000 eveneens op 500 dienen te waarderen, zodat 
bij haar een winst van 500 wordt geconstateerd. Totaal wordt derhalve een winst van 900 
in aanmerking genomen.
Dat bij de crediteur winst wordt geconstateerd voor het verschil tussen de bedrijfswaarde 
en de kostprijs is mijns inziens terecht. Deze latente winst zal anders na totstandkoming 
van de fiscale eenheid niet meer tot uitdrukking komen, aangezien de onderlinge vorde-
ringen en schulden na dat tijdstip fiscaalrechtelijk niet langer bestaan. Dat bij de dochter-
maatschappij eveneens een belastbare winst wordt geconstateerd, is mijns inziens onre-
delijk nu de afwaardering niet ten laste is gebracht van de winst van enig bij de fiscale een-
heid betrokken lichaam.68 Zoals hiervoor betoogd was het onder de 
standaardvoorwaarden mogelijk dat in een dergelijke situatie geen belastingheffing 
plaatsvond. Art. 15ab Wet Vpb 1969 biedt die mogelijkheid echter niet. Mijns inziens ten 
onrechte. Ik pleit dan ook voor aanpassing van de regeling op dit punt. Tot die tijd dient 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 met toepassing van de hardheidsclausule ex art. 63 AWR 
mijns inziens achterwege te blijven.

9.2.3.9 Samenloop met artikel 20 en 20a Wet Vpb 1969
Indien de schuldenaar beschikt over voldoende compensabele verliezen, zal de winst als 
gevolg van de vrijval van de schuld niet tot belastingheffing leiden. Indien de schuldenaar 
echter niet over voldoende compensabele verliezen beschikt, bijvoorbeeld omdat de ver-
liezen van de dochtermaatschappij fiscaal niet meer verrekenbaar zijn, zal de voeging lei-
den tot verschuldigdheid van vennootschapsbelasting.
Van Soest merkte met betrekking tot de voormalige standaardvoorwaarde 2a op dat hoe-
wel de voorwaarde niet onredelijk is, zij over haar doel heen zal schieten als de verliezen 
die de schuldeiser aanleiding gaven de vordering af te waarderen inmiddels (geheel of 
gedeeltelijk) niet meer compensabel zijn door het verstrijken van de compensatieter-
mijn.69 In zodanig geval dient naar zijn mening de toepassing van deze voorwaarde (in 
zoverre) achterwege te blijven omdat het gevaar van dubbele verliescompensatie dan 

66 Hierbij is verondersteld dat de schuld deel uitmaakt van het Nederlandse ondernemingsvermo-
gen en dus niet is gealloceerd aan een buitenlandse vaste inrichting.

67 Afgezien van de eventuele gevolgen die een dergelijke overdracht kan hebben in het buitenland.
68 Evenzo: J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.9.4.B.c1.
69 A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 1983, p. 67. 

Evenzo het Rapport van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing van concerns vol-
gens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Fiscale eenheid Vpb, Geschriften van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 199, Kluwer, Deventer 1995, p. 100.
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(gedeeltelijk) geweken is. Met de hernieuwde invoering van de beperkte voorwaartse ver-
liesverrekening in 2007 in art. 20, lid 2 Wet Vpb 1969 heeft de opmerking van Van Soest 
weer extra actualiteitswaarde gekregen. Ook tot 2007 had de opmerking al actualiteits-
waarde omdat de verrekening van verliezen namelijk beperkt kan zijn op grond van 
art. 20, lid 4 of 20a Wet Vpb 1969. Art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969 beperkt onder voorwaarden 
de verliesverrekening voor houdster- en financieringslichamen, terwijl art. 20a Wet Vpb 
1969 de verliesverrekening onder voorwaarden beperkt indien sprake is van een aandeel-
houderswijziging van ten minste 30%.

Wanneer na toepassing van art. 20, lid 4 of 20a Wet Vpb 1969 op de verliezen die aanlei-
ding zijn geweest voor de schuldeiser om zijn vordering af te waarderen, een fiscale een-
heid tot stand komt tussen de schuldeiser en de schuldenaar doet zich dezelfde overkill 
voor als bij het verstrijken van de verliescompensatietermijn.70 Dat wringt temeer indien 
de bedrijfswaarde van de vordering daalt als gevolg van de toepassing van art. 20, lid 4 of 
20a Wet Vpb 1969. Dit kan zich voordoen indien bij de waardering van de vordering reke-
ning is gehouden met de waarde van de bij de schuldenaar aanwezige verliezen.71 Wan-
neer vervolgens deze verliezen als gevolg van de toepassing van art. 20, lid 4 of 20a Wet 
Vpb 1969 niet langer of minder snel verrekenbaar zijn, zal dit leiden tot een verdere 
daling van de bedrijfswaarde. Bij opname in de fiscale eenheid van de schuldenaar zal 
deze extra waardedaling vervolgens leiden tot een hogere vrijval van de schuld dan zonder 
die extra daling van de bedrijfswaarde als gevolg van de beperking van de verliesverreke-
ning zich had voorgedaan. Voor de schuldenaar heeft dit tot gevolg dat een groter bedrag 
aan belasting verschuldigd is. Voor zover de extra daling van de bedrijfswaarde bij de 
schuldeiser niet heeft geleid tot een lagere vennootschapsbelastingschuld of teruggaven, 
is sprake van een negatieve kasstroom voor het concern als geheel.

In art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 kon zich eenzelfde ongewenste samenloop met art. 20a Wet 
Vpb 1969 voordoen, als ik hiervoor met betrekking tot art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 heb 
gesignaleerd. De wetgever had voor de samenloop tussen art. 12 en 20a Wet Vpb 1969 ech-
ter een specifieke regeling getroffen, waarbij het overigens opvallend is dat diezelfde rege-
ling niet is getroffen voor het later ingevoerde art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969.
Op grond van art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 diende in geval van een omzetting van een 
schuld in aandelenkapitaal het verschil tussen de nominale waarde van de schuld en de 
waarde in het economische verkeer van de corresponderende vordering tot de winst van 
de schuldenaar te worden gerekend. Zonder nadere maatregel zou ook hier sprake kun-
nen zijn van overkill indien de verliezen niet langer verrekenbaar zouden zijn als gevolg 
van art. 20a Wet Vpb 1969. In de memorie van toelichting wordt hierover het volgende 
opgemerkt: ‘In het algemeen zal de schuldenaar over voldoende verliescompensatie 
beschikken om de winst die als gevolg van het omzetten van de vordering wordt genoten, 
te verrekenen. De omzetting zal in beginsel dan ook niet leiden tot het feitelijk betalen 
van belasting. Dit zou zonder nadere regelgeving anders kunnen komen te liggen ingeval 
de verliescompensatie verloren is gegaan als gevolg van toepassing van het hierna nog toe 
te lichten voorgestelde art. 20a. Teneinde een dergelijke consequentie te vermijden is in 
het tweede lid geregeld dat het voordeel dat als gevolg van de omzetting door de schulde-
naar wordt genoten, niet tot de winst behoeft te worden gerekend voor zover verliezen 
als gevolg van toepassing van art. 20a, verloren zijn gegaan. Indien het voordeel met 
inachtneming van dit lid niet tot de winst behoeft te worden gerekend, wordt dit voordeel 
wel in mindering gebracht op de verliezen die als gevolg van de toepassing van art. 20a 
verloren zijn gegaan. Het verminderen van de verliezen heeft ten doel te voorkomen dat 

70 Ook G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, 
Kluwer, Deventer 2003, p. 45 signaleren dat rekening gehouden dient te worden met art. 20a Wet 
Vpb 1969.

71 Denkbaar is dat de ter zake van deze verliezen een actieve latentie in de jaarrekening is opgeno-
men op grond van IAS 12.25 of RJ 272.308.
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in een later jaar bij een andere omzetting wederom een beroep kan worden gedaan op 
deze regeling.’72

Art. 12 (oud), lid 2 Wet Vpb 1969 stelde als voorwaarde voor het niet tot de winst behoeven 
te rekenen van het voordeel als gevolg van de omzetting dat de schuld die werd omgezet 
reeds bestond in het jaar waarin het verlies werd geleden. Op die wijze werd beoogd een 
betere koppeling aan te brengen tussen de schuld en de financiering van de geleden ver-
liezen. Tevens wenste de wetgever daarmee te voorkomen dat nieuwe aandeelhouders 
een geldlening aan de schuldenaar zouden kunnen verstrekken en bij een eventuele 
omzetting van die geldlening gebruik zouden kunnen maken van de niet-verrekenbare 
verliezen terwijl er geen enkele relatie is tussen deze verliezen en de omzetting van de 
desbetreffende geldlening.73

Ook voor de toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zou een tegemoetkoming ana-
loog aan de tegemoetkoming van art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 mijns inziens op zijn plaats 
zijn.
Dit zou kunnen worden vormgegeven door de vrijval van de schuld bij de schuldenaar niet 
tot de winst te rekenen tot maximaal het bedrag aan verliezen dat op grond van art. 20, 
lid 4 en 20a Wet Vpb 1969 niet meer voorwaarts verrekenbaar is. De vraag komt dan op 
of aan die tegemoetkoming, evenals dat het geval was bij art. 12 (oud) Wet Vpb 1969, de 
voorwaarde verbonden zou moeten worden dat de schuld reeds in het jaar van het verlies 
bestond. Art. 20a Wet Vpb 1969 richt zich tegen de handel in verliesvennootschappen en 
wil als zodanig voorkomen dat verliezen van de belastingplichtige ten goede komen aan 
‘nieuwe aandeelhouders’. In zoverre is begrijpelijk dat de wetgever wenst te voorkomen 
dat nieuwe aandeelhouders een lening verstrekken en bij een latere omzetting gebruik 
kunnen maken van de niet-verrekenbare verliezen. Dit betekent wel dat bijvoorbeeld een 
herfinanciering door nieuwe aandeelhouders beter vorm gegeven kan worden door over-
name van de vordering van de bestaande schuldeisers (cessie) dan in de vorm van verstrek-
king van een nieuwe lening waarmee bestaande schulden worden afgelost. In de eerste 
situatie blijft de schuld in stand, terwijl in de tweede situatie sprake is van een nieuwe 
schuld.
Overigens is in geval van schuldvernieuwing74 door bestaande aandeelhouders civielrech-
telijk gesproken sprake van een nieuwe geldlening en kon bij een eventuele omzetting 
van die geldlening op grond van een grammaticale interpretatie geen gebruik worden 
gemaakt van niet-verrekenbare verliezen van voor de schuldvernieuwing. In beginsel mag 
op grond van de eenheid van de rechtsorde ervan uitgegaan worden dat begrippen uit het 
civiele recht ook in fiscalibus dezelfde inhoud hebben, tenzij de zelfstandigheid van het 
belastingrecht een andere uitleg vergt.75 Dat is naar mijn mening hier het geval. Fiscaal-
rechtelijk is in geval van schuldvernieuwing, mede in het licht van doel en strekking van 
de bepaling, mijns inziens sprake van een schuld die reeds verschuldigd was.
Het is de vraag hoe sterk het argument is, dat met de voorwaarde dat de schuld reeds in 
het verliesjaar verschuldigd was, beoogd wordt een betere koppeling aan te brengen tus-
sen de schuld en de financiering van de geleden verliezen.
In de eerste plaats merk ik op dat een fiscaal verlies bij de schuldenaar niet per definitie 
leidt tot een waardedaling van de vordering op de schuldenaar. Andersom kan de vorde-
ring ook in waarde dalen zonder dat sprake is van een fiscaal verlies, bijvoorbeeld als 
gevolg van niet-aftrekbare deelnemingsverliezen.
In de tweede plaats kan een belastingplichtige juist in een verliessituatie behoefte hebben 
aan additionele financiering, bijvoorbeeld om de crediteuren te betalen, waardoor de 
nieuwe geldschieters effectief de verliezen financieren welke tot dat moment waren gefi-

72 TK 1999-2000, 27 209, nr. 3, p. 48.
73 TK 2000-2001, 27 209 nr. 7, p. 12.
74 Van schuldvernieuwing is sprake indien partijen een tussen hen bestaande verbintenis vervangen 

door een nieuwe verbintenis.
75 Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, FED, Deventer 1965, p. 145 en 149.
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nancierd door het niet betalen van crediteuren. Ook in geval van een herfinanciering wor-
den (deels) de oude verliezen door de nieuwe geldschieters gefinancierd. Ik zie niet in 
waarom bij een latere voeging in een fiscale eenheid, of omzetting van de lening waarop 
art. 12 Wet Vpb 1969 zag, die verliezen niet benut zouden mogen worden.
Anderzijds kan het ook niet de bedoeling zijn dat verliezen die in een grijs verleden door 
art. 20a Wet Vpb 1969 niet tot verrekening hebben kunnen komen, alsnog benut zouden 
kunnen worden bij toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Indien echter de tege-
moetkoming niet geldt voor art. 20, lid 2 Wet Vpb 1969, is er als gevolg van dat artikel een 
beperking van de tegemoetkoming tot maximaal negen jaar. Alles overziend pleit ik dan 
ook voor een regeling analoog aan de regeling die bij art. 12(oud) Wet Vpb 1969 was 
getroffen voor art. 20, lid 4 en 20a Wet Vpb 1969 zonder de beperking dat de schuld al in 
het verliesjaar verschuldigd moet zijn. Op grond van de door mij voorgestelde regeling 
kan de winst van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb dan alsnog worden verrekend met verliezen van 
maximaal negen jaar geleden die op grond van art. 20, lid 4 of 20a Wet Vpb niet meer ver-
rekenbaar waren.

9.2.3.10 Samenloop artikel 15ab, lid 6 en artikel 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969
Indien sprake is van een geldlening die onder zodanige voorwaarden is aangegaan dat 
deze bij de schuldenaar functioneert als eigen vermogen in de zin van art. 10, lid 1 
onderdeel d juncto lid 2 Wet Vpb 1969, komen vergoedingen alsmede waardemutaties 
van de geldlening niet in aftrek bij de bepaling van de winst. Indien de schuldeiser of een 
verbonden lichaam een deelneming heeft in de schuldenaar, wordt de hybride vordering 
bij hem onder de deelneming begrepen op grond van art. 13, lid 4, onderdeel b respectie-
velijk art. 13, lid 5, onderdeel b Wet Vpb 1969. De vergoedingen en waardemutaties van 
de vordering raken de fiscale winstsfeer dan niet op grond van de deelnemingsvrijstelling 
van art. 13, lid 1 Wet Vpb 1969.

Indien tussen een moeder- en dochtermaatschappij een fiscale eenheid wordt aangegaan 
en de hybride vordering vanaf het moment van verstrekking onder de deelneming is 
begrepen, kan ter zake van deze onderlinge rechtsverhouding geen claimverlies voor de 
fiscus optreden. Eventuele waardemutaties van de vordering zijn immers niet ten laste 
van het fiscale resultaat gebracht. Omdat een hybride vordering op een dochtermaat-
schappij fiscaal kwalificeert als deelneming, zal art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 ter zake van 
die schuldvorderingverhouding niet van toepassing zijn. Op grond van art. 15ab, lid 1 Wet 
Vpb 1969 wordt het belang in de dochtermaatschappij, waaronder derhalve de hybride 
vordering, op de waarde in het economische verkeer gesteld. Deze herwaardering zal 
onbelast zijn op grond van de deelnemingsvrijstelling. Aangezien een schuld uit hoofde 
van een deelnemerschapslening fiscaal als eigen vermogen wordt aangemerkt, leidt de 
vrijval van de schuld bij de dochtermaatschappij evenmin tot belastbare winst.

De mogelijkheid bestaat dat de hybride vordering niet vanaf het begin onder de deelne-
ming begrepen is, maar eerst op een later moment op grond van art. 13, lid 4, onderdeel b 
Wet Vpb 1969 onder een deelneming kan worden gerangschikt. Indien de hybride vorde-
ring ten laste van de winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam 
is afgewaardeerd, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing hebben gevonden op het 
moment dat de hybride vordering onder de deelneming werd begrepen. Het op grond van 
art. 13, lid 4 onderdeel b Wet Vpb 1969 onder een deelneming begrepen worden van een 
hybride vordering is namelijk niet een van de in art. 13ba Wet Vpb 1969 genoemde rechts-
handelingen.76De totstandkoming van de fiscale eenheid leidt noch bij de schuldeiser 

76 Op grond van art. 13bb (oud), lid 1 Wet Vpb 1969 werden voordelen uit de deelneming, waaron-
der de vordering was begrepen, niet vrijgesteld tot het bedrag van de genoten afwaardering. 
Art. 13bb (oud), lid 4 Wet Vpb 1969 waakte in dat geval voor claimverlies dat zou optreden bij het 
aangaan van de fiscale eenheid. Op grond van art. 13bb (oud), lid 4 Wet Vpb 1969 moest het 
bedrag van de afwaardering worden teruggenomen indien de schuldenaar van de afgewaardeerde 
schuldvordering met de belastingplichtige deel ging uitmaken van een fiscale eenheid.
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noch bij de schuldenaar tot winst, zoals hiervoor uiteengezet. Per saldo ontstaat in deze 
situatie derhalve een heffingsvacuüm, omdat het afwaarderingsverlies op de hybride vor-
dering niet wordt teruggenomen. Deze situatie zal zich echter niet snel voordoen. Boven-
dien wordt deze mismatch niet veroorzaakt door een onvoorziene samenloop van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 en art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969, maar door het 
feit dat art. 13ba Wet Vpb 1969 niet van toepassing is indien de hybride vordering op 
grond van art. 13b, lid 4, onderdeel b Wet Vpb 1969 onder een deelneming wordt begre-
pen.77

9.2.3.11 Artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 en de samenloop met artikel 10b Wet Vpb 1969
Met ingang van 1 januari 2007 is art. 10b Wet Vpb 1969 ingevoerd. Art. 10b Wet Vpb 1969 
is feitelijk de opvolger van het voormalige art. 10, lid 4 Wet Vpb 1969 en bepaalt – kort 
samengevat – dat geen renteaftrek mogelijk is op schulden aan gelieerde partijen indien 
er geen vaste looptijd is of de looptijd langer dan tien jaar is én een onzakelijk lage ver-
goeding is overeengekomen.78 De achtergrond van dit artikel is dat bij dergelijke leningen 
‘het risico van internationale mismatches evident aanwezig is’, aldus de memorie van toe-
lichting.79

In art. 10b Wet Vpb 1969 wordt dezelfde terminologie gehanteerd als in art. 10, lid 1, 
onderdeel d Wet Vpb 1969, namelijk: ‘(...) komen bij het bepalen van de winst vergoedin-
gen (...) en waardemutaties (...) niet in aftrek’. Hoewel de tekst van de bepaling door de 
woorden ‘komen niet in aftrek’ mogelijk nog enige twijfel zou kunnen geven, is in de par-
lementaire behandeling bij art. 10, lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969 duidelijk gemaakt dat 
de term ‘waardemutaties’ zowel positieve als negatieve mutaties omvat.80 Tevens heeft de 
staatssecretaris opgemerkt: ‘dit geldt in beginsel ook indien de af- of opwaardering is voor-
geschreven in voorwaarden voor een fiscale eenheid, tenzij in die voorwaarden zulks 
anders wordt bepaald om te bereiken dat er een parallelle behandeling blijft tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar die in de fiscale eenheid worden opgenomen’.81

Hofman heeft terecht aangegeven, dat dit betekent dat een vrijval van de schuld bij de 
schuldenaar op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in geval van voeging van de 
schuldeiser en de schuldenaar in een fiscale eenheid onbelast is, terwijl bij de schuldeiser 
een waardedaling wel ten laste van het fiscale resultaat kan worden gebracht.82 De wetge-
ver heeft hier als volgt op gereageerd: ‘Indien de wettelijke systematiek tot een dergelijke 
onevenwichtigheid leidt, dient daarmee rekening te worden gehouden bij de vormgeving 
van het hardheidsclausulebeleid voor economisch dubbele belasting door toepassing van 
art. 10b in nationale verhoudingen, in die zin dat daarbij het voorkomen van de gesigna-
leerde onevenwichtigheid als voorwaarde wordt gesteld.’.83 Den Boer, Strik en De Vries 
geven aan dat dit antwoord niet te begrijpen is, omdat de door Hofman gesignaleerde 
onevenwichtigheid ten nadele van de fiscus strekt en derhalve aan de hardheidsclausule 
niet wordt toegekomen.84 Ik deel hun mening niet. Naar mijn mening kan uit dit ant-
woord worden opgemaakt dat de wetgever zich realiseert, evenals hij zich dat heeft gere-
aliseerd bij de invoering van art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 196985, dat er geen com-

77 Deze problematiek kan ook worden opgelost door een congruente behandeling van de schulde-
naar en de schuldeiser bij hybride leningen. Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel 
inzake afgewaardeerde vorderingen: eind goed, al goed?’, WFR 2004/1409.

78 Zie o.a. S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, ‘Krijgt u de renteaftrek nog voor elkaar geboxed? 
Werken aan winst: Groepsrentebox en renteaftrek’, WFR 2006/774 en S.A.W.J. Strik, ‘Stroomlij-
ning antimisbruikbepalingen, renteaftrek en de groepsrentebox’, MBB 2006/271.

79 TK 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 50.
80 EK, 2001-2002, 28 034, nr. 123b, p. 7.
81 EK, 2001-2002, 28 034, nr. 123b, p. 7.
82 A.W. Hofman, ‘Hybride leningen in de voorgestelde Wet VPB 2007’, MBB 2006/355.
83 MvA, EK 2006-2007, 30 572, nr. C, p. 45.
84 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.9.4.B.c.1.
85 Dat de wetgever zich dat bij de invoering van art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969 heeft gere-

aliseerd, moge blijken uit het hiervoor aangehaalde citaat, EK 2001-2002, 28 034, nr. 123b, p. 7.
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plementaire behandeling is aan de schuldeisers- en schuldenaarzijde. Onder de tot 2007 
geldende regeling inzake hybride leningen zou met toepassing van de hardheidsclausule 
in bepaalde omstandigheden de deelnemingsvrijstelling worden toegepast op een vorde-
ring uit hoofde van een onder art. 10, lid 4 Wet Vpb 1969 vallende geldlening, zo blijkt uit 
het hiervoor aangehaalde citaat. De wetgever geeft met dit antwoord mijns inziens aan 
dat beleid te continueren86, maar bij de vormgeving van dat beleid de door Hofman gesig-
naleerde onevenwichtigheid te willen voorkomen door middel van het stellen van voor-
waarden. De vraag is echter in hoeverre voorwaarden nodig zijn. Indien immers de deel-
nemingsvrijstelling zowel op de opbrengsten als op waardemutaties van de vordering van 
toepassing is, kan de gesignaleerde onevenwichtigheid zich niet meer voordoen omdat de 
afwaardering van de vordering dan niet ten laste van het fiscale resultaat kan worden 
gebracht. art. Overigens zijn de uitlatingen van de staatssecretaris in zijn hoedanigheid als 
medewetgever gedaan en is daaraan geen vertrouwen te ontlenen.87

9.2.4 Het ‘facultatieve karakter’ van artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969

Bij de totstandkoming van een fiscale eenheid leidt art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 tot een 
belastbare winst bij de schuldenaar voor zover de waarde van de vordering lager is dan de 
nominale waarde. In de sfeer van de deelnemingsvrijstelling geldt echter op grond van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 dat terugname van het afwaarderingsverlies bij de crediteur 
plaatsvindt. Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is niet van toepassing indien voorafgaande aan 
de voeging de lening wordt omgezet in aandelenkapitaal of de leningsvoorwaarden zoda-
nig worden gewijzigd dat de schuld gaat functioneren als eigen vermogen in de zin van 
art. 10, lid 1 onderdeel d Wet Vpb 1969. In die situaties zal namelijk een opwaarderings-
reserve ex art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 gevormd dienen te worden, welke op grond van 
art. 13ba, lid 10, onderdeel c Wet Vpb 1969 vervolgens vrijvalt bij vorming van een fiscale 
eenheid. Eventuele verliezen bij de schuldenaar zullen in stand blijven en als voorvoe-
gingsverliezen gaan fungeren.
Ook wanneer de schuld voorafgaande aan de voeging wordt kwijtgescholden, is art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 niet van toepassing. In dat geval zal, voor zover sprake is van een zake-
lijke kwijtschelding, de kwijtscheldingswinst bij de schuldenaar eventueel aanwezige ver-
liezen (gedeeltelijk) opsouperen en is het restant op grond van de kwijtscheldingsfaciliteit 
van art. 3.13 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 vrijgesteld.88 Ook in de situatie 
van kwijtschelding zal bij de schuldeiser een opwaarderingsreserve gevormd moeten wor-
den op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969. Op grond van art. 13ba, lid 4 Wet Vpb 
1969 behoeft echter geen opwaarderingsreserve gevormd te worden ter grootte van de 
belastbare winst bij de schuldenaar. Effectief wordt derhalve bij de crediteur een opwaar-
deringsreserve gevormd ter grootte van het bedrag aan vrijgestelde kwijtscheldingswinst 
en deze opwaarderingsreserve valt vrij bij de totstandkoming van de fiscale eenheid. 
Indien het bedrag van de kwijtschelding groter is dan de aanwezige verliezen, vindt de 
terugname van de afwaardering derhalve bij de schuldenaar plaats tot het bedrag van aan-
wezige compensabele verliezen en voor het resterende deel bij de schuldeiser.
Door een geldlening deels kwijt te schelden en deels om te zetten in aandelenkapitaal is 
het ook mogelijk om de terugname gedeeltelijk bij de schuldenaar en gedeeltelijk bij de 

86 Daarmee is tevens de door Brandsma en Pancham opgeworpen vraag beantwoord of dit beleid 
nog wordt gecontinueerd, zie S.R. Pancham en R.P.C.W.M. Brandsma, ‘Krijgt u de renteaftrek nog 
voor elkaar geboxed? Werken aan winst: Groepsrentebox en renteaftrek’, WFR 2006/774.

87 Zie ook A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Over hybride vorderingen en de samenloop met de 
deelnemingsvrijstelling – ook na de derde Veegwet is de wetgever nog niet
Uitgeveegd’, MBB 2002/309 en A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Ook na de derde veegwet blijft 
vegen noodzakelijk!’, WFR 2002/1576.

88 Zo ook S. van den Berg, ‘Fiscale eenheid en financieringsverhoudingen binnen het concern’, MBB 
2002/354.
Volledigheidshalve merk ik op dat indien er nog verrekenbare verliezen zijn, de faciliteit slechts 
toepassing vindt voor zover de winst de aanwezige verliezen overtreft.
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schuldeiser te laten plaatsvinden.89 De vraag komt op of de hiervoor geschetste methoden 
om art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 te voorkomen door de fiscus bestreden zouden kunnen 
worden door middel van fraus legis of herkwalificatie indien dergelijke handelingen 
plaatsvinden vlak voor het voegingstijdstip. Naar mijn mening is dat niet het geval. Zowel 
art. 13ba Wet Vpb 1969 als art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 beogen hetzelfde, namelijk het 
tegengaan dat een toekomstige opwaardering van een afgewaardeerde vordering onmo-
gelijk is. De wetgever heeft ervoor gekozen om de problematiek van de onvolwaardige 
vordering in de deelnemingssfeer bij de crediteur aan te pakken en in de sfeer van de fis-
cale eenheid bij de debiteur. Dat de belastingplichtige dan een keuze maakt welke bepa-
ling hem het beste uitkomt, kan hem niet verweten worden. Daaraan kan nog worden toe-
gevoegd dat de fiscale eenheid een faciliteit is en art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 slechts 
beoogd de onderlinge vorderingen en schulden gelijk te waarderen zodat de terugname 
van de afwaardering niet onmogelijk wordt gemaakt. Indien voorafgaande aan de fiscale 
eenheid de vordering is omgezet, is art. 15ab lid 6 Wet Vpb 1969 niet meer nodig omdat 
art. 13ba Wet Vpb dan reeds hetzelfde heeft bereikt, zij het dat terugname bij de crediteur 
in plaats van debiteur heeft plaatsgevonden.

9.2.5 De anticumulatieregeling van artikel 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969

Met ingang van 9 december 2005 is art. 15ab Wet Vpb 1969 uitgebreid met een zevende 
lid. Art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Het zesde lid is niet van toepassing voor zover met betrekking tot de schuldvor-
dering reeds een bedrag op de voet van de artikelen 13b of 13ba in aanmerking 
is genomen bij de maatschappij die de schuldvordering houdt of bij een met 
hem verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid.’

In de parlementaire geschiedenis is deze bepaling als volgt toegelicht:

‘Het zesde lid van artikel 15ab regelt de waardering van onderlinge vorderingen 
en schulden van maatschappijen die met elkaar deel uit gaan maken van een 
fiscale eenheid. De bepaling regelt dat de schuldeiser zijn vordering dient te 
waarderen op de bedrijfswaarde en dat de schuldenaar zijn schuld te boek dient 
te stellen voor diezelfde waarde. Indien het gaat om afgewaardeerde schuldvor-
deringen zal dit doorgaans leiden tot winstneming bij de schuldenaar. Het is 
echter mogelijk dat met betrekking tot die schuldvordering al op een eerder 
moment artikel 13b, 13ba of 13bb toepassing heeft gevonden, bijvoorbeeld een 
afgewaardeerde vordering waarvan de voorwaarden zodanig worden aangepast 
dat de vordering valt onder de omschrijving van artikel 10, eerste lid, 
onderdeel d (hybride vordering) of de situatie dat een afgewaardeerde schuld-
vordering binnen concern is overgedragen, waarbij geen gebruik is gemaakt 
van de mogelijkheid tot doorschuiven van de claim (artikel 13b, derde lid). In 
dat geval is de claim al veilig gesteld op het niveau van de schuldeiser en is er 
geen reden bij het aangaan van de fiscale eenheid eveneens bij de schuldenaar 
winst te constateren. Het voorgestelde zevende lid voorkomt een dergelijke 
samenloop.’90

Toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 voorafgaand aan de toepassing van art. 15ab, lid 6 
Wet Vpb 1969 is moeilijk denkbaar. Art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet immers op situaties die 
de schuldvorderingverhouding (fiscaal) doen verdwijnen. In de situatie dat de voorwaar-
den van de lening zodanig zijn aangepast dat de schuld is gaan functioneren als eigen ver-
mogen bij de schuldenaar in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969, zal 

89 Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van bij de schuldeiser en schuldenaar aan-
wezige verliezen.

90 TK 2003-2004, 29 686, nr. 3, p. 22.
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art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zoals in paragraaf 9.2.3.10 aangegeven mijns inziens geen 
toepassing kunnen vinden omdat de schuld fiscaal als eigen vermogen wordt gekwalifi-
ceerd.
In de wettekst was vanaf 9 december 2005 tot en met 31 december 2006 ook een verwij-
zing naar art. 13bb Wet Vpb 1969 opgenomen. Wetssystematisch was dat niet juist, aan-
gezien met ingang van 9 december 2005 art. 13bb Wet Vpb 1969 was afgeschaft. Het is 
echter duidelijk dat het de bedoeling is dat ook als op grond van art. 13bb (oud) Wet Vpb 
1969 terzake van een vordering winst is geconstateerd, art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in 
zoverre buiten toepassing dient te blijven. Aangezien ter zake geen overgangsrecht is 
getroffen, zal de belastingplichtige in voorkomende gevallen een beroep moeten doen op 
de hardheidsclausule.

De vraagt komt op of de anticumulatieregeling van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 in alle 
situaties dubbele heffing voorkomt. Dat is mijns inziens niet het geval. Het is namelijk 
mogelijk dat ter zake van de vordering reeds eerder op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969 belastingheffing heeft plaatsgevonden. Dit doet zich voor in de situatie dat een fis-
cale eenheid tussen een schuldeiser en schuldenaar tot stand komt waarbij op grond van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 winst bij de schuldenaar wordt geconstateerd, vervolgens de 
fiscale eenheid verbreekt als gevolg waarvan de schuld op grond van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969 (weer) op nominale waarde wordt gesteld en daarna opnieuw een fiscale een-
heid wordt gevormd tussen de schuldeiser en schuldenaar. Zonder nadere maatregelen is 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 bij de tweede voeging opnieuw van toepassing. Ook is het 
mogelijk dat bij een verbonden natuurlijk persoon reeds winstneming heeft plaatsgevon-
den op grond van art. 3.98b Wet IB 2001 bij vervreemding van de vordering aan de belas-
tingplichtige, in welk geval art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 dubbele heffing evenmin voor-
komt. Het heeft mijns inziens de voorkeur dat het toepassingsbereik van art. 15ab, lid 7 
Wet Vpb 1969 wordt uitgebreid.

9.3 ONVOLWAARDIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN TIJDENS DE 
FISCALE EENHEID

Ik ga hierna in paragraaf 9.3.1 allereerst in op de vraag of art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 
van toepassing kunnen zijn op vorderingen binnen de fiscale eenheid. Vervolgens ga ik in 
paragraaf 9.3.2 in op de gevolgen voor de verliesverrekening indien vorderingen op een 
andere fiscale-eenheidsmaatschappij gedurende het bestaan van de fiscale eenheid in 
waarde dalen. In paragraaf 9.3.3. zal uitgebreid worden ingegaan op het herleven en 
tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden tijdens de fiscale-eenheidsperiode.

9.3.1 Toepassing artikel 13b en 13ba Wet Vpb 1969 op onderlinge vorderingen 
en schulden

Indien een fiscale-eenheidsmaatschappij een vordering heeft op een andere fiscale-eenheids-
maatschappij en deze vordering is in waarde gedaald, kan geen bedrag ten laste van het 
fiscale resultaat worden gebracht.91 Dat vloeit voort uit het feit dat interne vorderingen 
en schulden als gevolg van de toerekening van de vermogensbestanddelen van de doch-
termaatschappij aan de moedermaatschappij ex art. 15, lid 1 Wet Vpb 1969 non-existent 
zijn. Aangezien afwaardering van een vordering een vereiste is voor toepassing van 
art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969, kan de sanctie van die artikelen zich niet voordoen. Ove-
rigens is voor art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 ook vereist dat sprake is van een vordering 
op een deelneming. Aan dat vereiste wordt ook niet voldaan nu binnen een fiscale eenheid 
naar mijn mening geen deelnemingsrelaties zijn te onderkennen.92

91 Evenzo K. Rijks, Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, FED, Deventer 1996, p. 
45.
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9.3.2 Invloed onderlinge vorderingen en schulden op de verliesverrekening

Art. 15ae Wet Vpb 1969 biedt de mogelijkheid van verliesverrekening over het voegings-
tijdstip heen. In verband daarmee worden in art. 15ah Wet Vpb 1969 regels gegeven voor 
de aan een maatschappij toe te rekenen winst van de fiscale eenheid, welke winst kan 
worden afgezet tegen voorvoegingsverliezen. In art. 15ah, lid 1 Wet Vpb 1969 is bepaald 
dat de aan een maatschappij toe te rekenen winst van de fiscale eenheid ‘wordt berekend 
alsof zij geen deel uitmaakt van de fiscale eenheid, voor zover deze winst zonder toepas-
sing van art. 10d Wet Vpb 1969 bij de fiscale eenheid tot uitdrukking komt en met inacht-
neming van het tweede en derde lid’. In dit verband is met name het derde lid van 
art. 15ah Wet Vpb 1969 van belang. In paragraaf 9.3.2.1 ga ik daar nader op in. In paragraaf 
9.3.2.2 wordt de samenloop met art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969, het waarderingsvoorschrift 
bij voeging, geanalyseerd.

9.3.2.1 Artikel 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969
Bij de berekening van de zelfstandige winst van de maatschappijen die in een fiscale een-
heid zijn opgenomen, worden op grond van art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969 positieve en 
negatieve voordelen ter zake van rechtsverhoudingen tussen maatschappijen die van de 
fiscale eenheid deel uitmaken en die niet in de winst van de fiscale eenheid tot uitdruk-
king komen, in aanmerking genomen voor zover bij de berekening van de aan de ene 
maatschappij toe te rekenen winst positieve voordelen tot uitdrukking komen en ten 
belope van hetzelfde bedrag bij de berekening van de aan de andere maatschappij toe te 
rekenen winst negatieve voordelen staan.93 Toegespitst op onderlinge vorderingen en 
schulden tussen fiscale- eenheidsmaatschappijen betekent dit dat bij de berekening van 
de zelfstandige winst bij de crediteur alleen een rentebate in aanmerking wordt genomen 
indien zonder aanwezigheid van de fiscale eenheid bij de debiteur de rente in aftrek 
gebracht zou kunnen worden. Wanneer bij de debiteur de verschuldigde rente niet aftrek-
baar zou zijn op grond van bijvoorbeeld art. 10a Wet Vpb 1969, kan voor de zelfstandige 
winstberekening van de crediteur geen rentebate in aanmerking worden genomen. In dit 
verband is van belang dat maatschappijen die deel uitmaken van een fiscale eenheid als 
met elkaar verbonden lichamen worden aangemerkt op grond van art. 10a, lid 4 
onderdeel d Wet Vpb 1969.
Art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969 ziet mijns inziens niet alleen op voordelen uit de rechtsver-
houding, maar heeft een ruimere strekking. Er wordt immers gesproken over voordelen 
ter zake van rechtsverhoudingen. Dit betekent dat deze bepaling niet alleen ziet op rente 
uit de schuldvordering, maar ook op waardemutaties.94 In geval van een waardedaling van 
een vordering op een andere maatschappij, zal de schuldenaar de schuld in beginsel op 
nominale waarde moeten blijven waarderen.95 Omdat tegenover het verlies bij de credi-
teur geen winst bij de debiteur staat, kan met het verlies op de vordering geen rekening 
gehouden worden bij de berekening van de zelfstandige winst van de crediteur.96

92 Evenzo Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2005, p. 190. Anders G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale 
eenheid in de vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 2003, p. 5.

93 Ook onder het oude fiscale-eenheidsregime was dit reeds zo, zij het niet op grond van een wette-
lijke bepaling. Zie o.a. HR 19 oktober 1994, BNB 1995/9c*.

94 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Den Haag 2003, p. 671 en S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fis-
cale eenheid, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 139.

95 HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44c*. De suggestie in het Rapport van de Commissie ter bestude-
ring van de belastingheffing van concerns volgens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 
1969, Fiscale eenheid Vpb, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 199, Klu-
wer, Deventer 1995, p. 103 om gedurende de fiscale eenheid onderlinge vorderingen en schulden 
steeds op de bedrijfswaarde te waarderen onderschrijf ik niet. Er is geen reden om voor de zelf-
standige winstsplitsing een inbreuk te maken op de waardering van een schuld op haar nominale 
waarde. Alleen indien reeds op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 de schuld op bedrijfs-
waarde van de vordering is gesteld, ligt dat mijns inziens anders. Zie paragraaf 9.3.2.2.
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Indien en voor zover tegenover de waardedaling van een vordering een bedrag aan winst 
bij de schuldenaar wordt geconstateerd, dient hiermee rekening gehouden te worden bij 
de berekening van de zelfstandige winst. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de situ-
atie dat een vordering wordt prijsgegeven en bij de debiteur voorvoegingsverliezen aan-
wezig zijn. Indien geen voorvoegingsverliezen aanwezig zijn, zal de winst – uitgaande van 
zelfstandige belastingplicht – bij de debiteur echter zijn vrijgesteld op grond van de kwijt-
scheldingsfaciliteit.97

Indien het afwaarderingsverlies op de vordering en de winstneming bij de schuldenaar 
zich in verschillende boekjaren voordoen, lijkt mij dat met het verlies en de winst op 
grond van art. 15ah Wet Vpb 1969 geen rekening kan worden gehouden bij de berekening 
van de zelfstandige winst. Art. 15ah Wet Vpb 1969 rekent immers de winst van enig jaar 
van de fiscale eenheid toe aan de verschillende dochtermaatschappijen. Het derde lid van 
art. 15ah Wet Vpb 1969 maakt een uitzondering op het eerste lid door toch rekening te 
houden met positieve negatieve voordelen ter zake van rechtsverhoudingen tussen maat-
schappijen die van de fiscale eenheid deel uitmaken en die niet in de winst van de fiscale 
eenheid tot uitdrukking komen. Wel is vereist dat tegenover een positief voordeel bij een 
maatschappij een even groot negatief voordeel bij een andere maatschappij staat. Aange-
zien het in art. 15ah Wet Vpb 1969 gaat om de toerekening van de jaarwinst van een fis-
cale eenheid is het mijns inziens daarmee in strijd om rekening te houden met positieve 
en negatieve voordelen uit rechtsverhoudingen die niet in hetzelfde jaar zijn ontstaan.98

Voor de zelfstandige winstberekening zal naar mijn mening nimmer met een opwaarde-
ringsreserve in de zin van art. 13ba Wet Vpb 1969 rekening gehouden hoeven te worden. 
Aangezien de onderlinge schuldvordering tijdens het bestaan van de fiscale eenheid fis-
caal non-existent is, komt een waardedaling van een vordering tijdens het bestaan van de 
fiscale eenheid niet ten laste van de in Nederland belastbare winst. Indien er geen afwaar-
dering ten laste van in Nederland belastbare winst is geweest, kan er van de vorming van 
een opwaarderingsreserve geen sprake zijn. Het feit dat voor de winstsplitsing met een 
dergelijke waardedaling wel rekening gehouden mag worden voor zover er een corres-
ponderende bate optreedt, betekent mijns inziens niet dat daarmee de waardedaling ten 
laste van in Nederland belastbare winst gebracht wordt. De winsttoerekening op grond 
van art. 15ah Wet Vpb 1969 is slechts een rekenkundige verdeling van de fiscale-eenheids-
winst over de verschillende maatschappijen.
Voor zover de vordering voorafgaande aan de voeging is afgewaardeerd ten laste van de 
in Nederland belastbare winst, wordt mijns inziens ook niet toegekomen aan art. 13ba 
Wet Vpb 1969 bij de bepaling van de zelfstandige winst. Bij de bepaling van de zelfstan-
dige winst kan alleen sprake zijn van winstneming op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 
indien er een corresponderende last is. Dat kan zich mijns inziens niet voordoen. Naar 
mijn mening kan derhalve nimmer sprake zijn van een opwaarderingsreserve voor de toe-
passing van de winstsplitsingsregels.

96 Zie ook Hof Amsterdam 19 oktober 1994, BNB 1995/9*, het hof oordeelde dat het afwaarderings-
verlies geen invloed had op de zelfstandige winst, omdat bij de schuldenaar geen sprake was van 
een even groot verlies, aangezien de schuldenaar op grond van goed koopmansgebruik de schuld 
waardeerde op nominale waarde. De opmerking van M.J.A.M. van Gijlswijk, De fiscale Eenheid, Klu-
wer, Deventer 2004, p. 97 inzake art. 15ah, lid 3: ‘Ook een afwaarderings- of valutaverlies op een 
vordering aan een andere fiscale-eenheidsmaatschappij valt bijvoorbeeld binnen het bereik van 
deze bepaling’, lijkt mij dan ook enige nuance te behoeven.

97 Onder het tussen 1 januari 2001 en 9 december 2005 geldende regime kon gedacht worden aan 
de situaties waarop art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 zag, zoals omzetting, hybridisering en onzakelijk 
prijsgeven, aangezien dat leidde tot winst bij de schuldenaar.

98 J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting, 
Groningen 2001, p. 672 lijkt hetzelfde te concluderen door te stellen: ‘Doen beide gebeurtenissen 
zich in verschillende boekjaren voor, dan lijkt de uitkomst weer te zijn dat bedoelde gebeurtenis-
sen niet van invloed zijn op de winsttoerekening. Per boekjaar bezien zijn er immers geen met 
elkaar corresponderende posten te vermelden’. Anders: J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, 
Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 2.9.5.F.b3.III.
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9.3.2.2 Samenloop artikel 15ah, lid 3 en 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969
De vraag komt op hoe art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969 uitwerkt voor een onderlinge schuld-
verhouding waarop art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 toepassing heeft gevonden. Deze waar-
dering van de schuld op de bedrijfswaarde van de corresponderende vordering, gemaks-
halve door mij waardering op ‘bedrijfswaarde’ genoemd, is een inbreuk op de waardering 
op nominale waarde waartoe goed koopmansgebruik normaliter verplicht.99 Zoals ik in 
paragraaf 9.2.3.2. heb aangegeven, dient er mijns inziens op grond van het beginsel van 
balanscontinuïteit van uitgegaan te worden dat ook na de totstandkoming van de fiscale 
eenheid bij de crediteur en debiteur de vordering en schuld op de (vennootschappelijke) 
fiscale balans voor de ‘bedrijfswaarde’ worden opgenomen.100 Zodra binnen fiscale een-
heid de vermogenspositie van de dochtermaatschappij verbetert, betekent dit dat de 
waarde van de vordering voor de schuldeiser toeneemt en dat bij de schuldenaar eveneens 
een toename van de waarde van de schuld valt te constateren. Aangezien tegenover de 
winst bij de schuldeiser een even groot verlies staat bij de schuldenaar, dient hiermee 
mijns inziens rekening gehouden te worden bij de berekening van de zelfstandige winst. 
In paragraaf 9.2.3.2 heb ik reeds betoogd dat continuering van de waardering van de 
schuld op bedrijfswaarde ertoe leidt dat voor de zelfstandige winstberekening de bij voe-
ging geconstateerde winst bij de debiteur respectievelijk verlies bij de crediteur wordt 
teruggenomen indien de vermogenspositie van de debiteur verbetert. Dit leidt mijns 
inziens tot een betere winstallocatie dan wanneer voor de zelfstandige winstbepaling uit-
gegaan zou moeten worden van een waardering van de schuld op nominale waarde vanaf 
het moment dat de debiteur deel uitmaakt van de fiscale eenheid. In het laatste geval zal 
de waardestijging van de vordering namelijk geen effect hebben op de zelfstandige winst 
van de debiteur en crediteur omdat de winst bij de crediteur niet wordt gecompenseerd 
door een verlies (lees: toename van de schuld) bij de debiteur.
Aangezien de waardering op ‘bedrijfswaarde’ een inbreuk is op de waardering op nomi-
nale waarde volgens goed koopmansgebruik, dient gedurende de fiscale-eenheidsperiode 
een ‘afwaardering’ van de schuld mijns inziens niet mogelijk te zijn. Ook indien een 
schuld is opgewaardeerd ten opzichte van het voegingstijdstip, dient op een later tijdstip 
voor de toepassing van art. 15ah Wet Vpb 1969 gedurende de fiscale eenheid een lagere 
waardering, bijvoorbeeld de waarde ten tijde van voeging, niet te worden toegestaan.
Indien een afgewaardeerde vordering waarop art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 toepassing 
heeft gevonden, binnen de fiscale eenheid wordt overgedragen is art. 13b Wet Vpb 1969 
niet van toepassing. Immers de civielrechtelijke overdracht van een fiscaal non-existente 
vordering leidt niet tot een winst die tot uitdrukking komt bij de fiscale eenheid. Voor de 
winstsplitsing van art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969 dient echter wel rekening gehouden te 
worden met onderlinge rechtsverhoudingen. Uitgaande van een zelfstandige belasting-
plicht zou ter zake van de overdracht van de afgewaardeerde vordering winstneming op 
grond van art. 13b Wet Vpb 1969 plaatsvinden. Echter, de winstneming op grond van 
art. 13b Wet Vpb 1969 vindt geen tegenpool in een even groot verlies bij de debiteur, aan-
gezien de overdracht van de vordering geen invloed heeft op de waardering van de schuld. 
Dat betekent dat voor de zelfstandige winstberekening de overdracht van de vordering 
aan een andere maatschappij geen invloed heeft. De waardestijging van de vordering na 
de cessie kan vervolgens worden verrekend met eventueel nog verrekenbare voorvoe-
gingsverliezen van de cessionaris.101 Indien de cessionaris ten tijde van de verliesjaren een 
houdstermaatschappij was, kan het vereiste van art. 20, lid 4 onderdeel b Wet Vpb 1969 
(de vorderingentoets) verliesverrekening mogelijk blokkeren. Als gevolg van de cessie zal 
het saldo van de vorderingen en schulden immers toenemen.

99 Zie o.a. HR 27 november 1996, BNB 1997/78, HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44 en HR 31 januari 
2003, BNB 2003/138.

100 Ook in het Rapport van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing van concerns vol-
gens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Fiscale eenheid Vpb, Geschriften van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 199, Kluwer, Deventer 1995, p. 68-69 wordt hiervan uit-
gegaan.
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9.3.3 Herleven en tenietgaan van onderlinge schuldvorderingverhoudingen 
tijdens de fiscale eenheid

Gedurende het bestaan van een fiscale eenheid kunnen onderlinge schuldvorderingver-
houdingen tenietgaan of herleven indien de vordering wordt aangekocht van respectieve-
lijk vervreemd aan een vennootschap die niet in de fiscale eenheid is opgenomen. Indien 
de aan- of verkoop plaatsvindt tegen een bedrag onder de nominale waarde zal bij het 
tenietgaan van de vordering een winst en bij het herleven van de vordering een verlies 
optreden. In paragraaf 9.3.3.1 ga ik in op de situatie dat de schuldvorderingverhouding 
herleeft, waarna ik in paragraaf 9.3.3.2 inga op de situatie dat de schuldvorderingverhou-
ding tenietgaat.

9.3.3.1 Herleven onderlinge schuldvordering tijdens fiscale eenheid
Indien een vordering op een andere fiscale-eenheidsmaatschappij wordt vervreemd voor 
een bedrag onder de nominale waarde, treedt een vermogensdaling bij de fiscale eenheid 
op. Op de balans van de fiscale eenheid ‘herleeft’ de schuld voor de nominale waarde ter-
wijl de vervreemding van de vordering minder dan de nominale waarde heeft opgebracht. 
Deze situatie was aan de orde in de casus die leidde tot het arrest HR 6 september 1995, 
BNB 1996/16c*.102 De Hoge Raad overwoog:

‘De toepassing van artikel 15 van de Wet houdt in dat de dochtervennootschap 
wordt geacht te zijn opgegaan in de moedervennootschap, hetgeen meebrengt 
dat onderlinge vorderingen en schulden van de vennootschappen geacht wor-
den niet meer aanwezig te zijn. Een verlies dat een der vennootschappen lijdt 
door de daling van de waarde van een vordering op de andere vennootschap, 
kan dan ook bij de bepaling van de winst van de verenigde vennootschappen 
niet tot uitdrukking komen. Het is met dit stelsel niet verenigbaar, een zodanig 
verlies alsnog in aanmerking te nemen, indien de vordering wordt overgedra-
gen aan een derde, en dientengevolge de desbetreffende schuld voor de bereke-
ning van de fiscale winst op de balans van de verenigde vennootschappen als-
nog tot uitdrukking dient te worden gebracht.’

Mijns inziens heeft de Hoge Raad slechts geoordeeld dat bij een overdracht van een vor-
dering voor een bedrag onder de nominale waarde het niet wenselijk is dat ‘dientenge-
volge’ alsnog (door het tot uitdrukking brengen van de schuld) het verlies tot uitdrukking 
komt.103 Uit dit arrest kan mijns inziens derhalve niet meer worden geconcludeerd dan 
dat het verlies niet ten tijde van de overdracht in aftrek mag worden gebracht.104 Over de 
waardering van de schuld heeft de Hoge Raad zich mijns inziens niet uitgelaten.105 

101 Tot 2007 bestond de mogelijkheid buiten fiscale eenheid om een afgewaardeerde vordering over 
te dragen aan een in Nederland gevestigd verbonden lichaam dat over compensabele verliezen 
beschikte, zonder dat het afwaarderingsverlies behoefde te worden teruggenomen. Wel diende 
voldaan te worden aan de voorwaarden die waren opgenomen in het besluit van 22 november 
1999, nr. DB99/1955M, BNB 2000/68. Dit besluit is ingetrokken per 1 februari 2006, waarna de 
voorwaarden waren opgenomen in het besluit van 1 februari 2006, nr. CPP2005/2702M, BNB 2006/
161.

102 HR 6 september 1995, BNB 1996/16c*.
103 Daarmee bleek het door Brink en Van Sonderen ingenomen standpunt dat het verlies op het ont-

voegingstijdstip in aanmerking genomen kon worden en derhalve twee keer in aanmerking geno-
men kon worden niet juist te zijn, zie W. Brink en J.C.M. van Sonderen, ‘Vordering/schuldverhou-
ding binnen fiscale eenheid’, WFR 1991/811 en besliste de Hoge Raad overeenkomstig het door 
H.J. Strijkert ingenomen standpunt in ‘Verkoop afgewaardeerde vordering binnen fiscale een-
heid’, WFR 1993/109.

104 Zie ook A.H.M. Daniels in zijn noot onder BNB 1996/16c* die concludeert dat de Hoge Raad ver-
moedelijk niet is toegekomen aan het vraagstuk van de waardering van de schuld volgens goed 
koopmansgebruik aangezien dit te zeer een feitelijke kwestie is.

105 Evenzo Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2005, p. 183.
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Neve106 en Bavinck107 zijn van mening dat de Hoge Raad hier heeft bepaald dat de schuld 
op dezelfde waarde als de vordering gewaardeerd dient te worden. Daniëls schreef in zijn 
noot onder HR 6 september 1995, BNB 1996/16c*: ‘De vraag rijst wat er in de visie van de 
Hoge Raad moet gebeuren indien na de overdracht de afgewaardeerde vordering weer vol-
waardig wordt. (…) Alsdan zal het door de fiscale eenheid op de schuld te lijden verlies in 
elk geval aftrekbaar moeten zijn. Dat verlies komt op zijn laatst tot uitdrukking op het 
moment dat de schuld wordt betaald. Fiscale verliesneming zal in het systeem van de 
Hoge Raad vermoedelijk gebaseerd moeten worden op een redelijke wetstoepassing.’ 
Daniëls lijkt daarmee impliciet aan te geven dat waardering van de schuld op nominale 
waarde plaatsvindt, maar dat het verlies uiteindelijk wel aftrekbaar moet zijn als de 
schuld economisch aangroeit naar de nominale waarde. Kok sluit zich aan bij de mening 
van A-G Van Soest in zijn conclusie voor het arrest en is van mening dat de schuld op de 
waarde in het economische verkeer van de corresponderende vordering moet worden 
gesteld.108

In HR 13 januari 2006, BNB 2006/189* heeft de Hoge Raad, zonder dat overigens nader te 
motiveren, geoordeeld dat waardering van de schuld op nominale waarde dient plaats te 
vinden. Naar mijn mening is dat oordeel terecht.
In de eerste plaats kan worden betoogd dat het vermogensverlies dat optreedt als gevolg 
van de waardering van de schuld op nominale waarde – evenals een vermogenssprong bij 
voeging of ontvoeging – geen onderdeel is van de totaalwinst op grond van art. 3.8 Wet IB 
2001 juncto art. 8 Wet Vpb 1969 en om die reden niet in aftrek gebracht kan worden.109 
Waardering van de schuld op nominale waarde is in overeenstemming met het Fokker II-
arrest.110

In de tweede plaats is van belang dat door een waardering op de nominale waarde wordt 
aangesloten bij de waardering van de onderlinge vorderingen en schulden op het ontvoe-
gingstijdstip. Bij ontvoeging zal op grond van het waarderingsvoorschrift van art. 15aj, 
lid 2 Wet Vpb 1969 de schuld op het nominale bedrag worden gewaardeerd en de vorde-
ring op de bedrijfswaarde.111 Door waardering van de schuld op nominale waarde bij ver-
vreemding van de vordering tijdens het bestaan van de fiscale eenheid, maakt het geen 
verschil of een onvolwaardige vordering op de dochtermaatschappij wordt vervreemd 
gedurende het bestaan van de fiscale eenheid of na ontvoeging van die dochtermaatschap-
pij. Hoewel er op het eerste gezicht een inconsistentie lijkt te zijn met HR 8 juli 1998, BNB 
1998/292c* waar bij aankoop van een onvolwaardige vordering tot een winst werd gecon-
cludeerd112, is dat mijns inziens niet het geval. Door HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* maakt 
het geen verschil of de vordering voorafgaand of na totstandkoming van de fiscale een-
heid wordt verworven. In het eerste geval is winstneming op grond van (thans) art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 verplicht, in het tweede geval op grond van de in HR 8 juli 1998, BNB 
1998/292c* geformuleerde rechtsregel.art.  Als gevolg van HR 6 september 1995, BNB 1996/

106 Zie zijn bijdrage tijdens de bespreking van het rapport fiscale eenheid, L.E.C. Neve, ‘Fiscale een-
heid Vpb: Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing 
van concerns volgens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969’, Geschriften van de Ver-
eniging voor Belastingwetenschap, Kluwer, Deventer 1996, nr 200, p. 21.

107 Zie zijn reactie als voorzitter van de commissie op de bijdrage van L.E.C. Neve, nr. 200, p. 23 van 
‘Fiscale eenheid Vpb: Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de belas-
tingheffing van concerns volgens artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969’, Geschriften 
van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer, Deventer 1996.

108 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 183.

109 Zie o.a. H.J. Strijkert, ‘Verkoop afgewaardeerde vordering binnen fiscale eenheid’, WFR 1993/109.
110 HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44c*.
111 Voor een uitgebreide bespreking zie paragraaf 9.4.2 hierna.
112 Zie o.a. Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-

vers, Amersfoort 2005, p. 184, die aangeeft dat het geen vreemde gedachte is te veronderstellen 
dat de koop door een fiscale-eenheidslichaam van een onvolwaardige vordering niet tot fiscale 
winst kan leiden aangezien de verkoop op grond van HR 6 september 1995, BNB 1996/16 niet tot 
een verlies leidt.
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16c* maakt het voor de fiscale gevolgen geen verschil of de vervreemding van een onvol-
waardige vordering tijdens het bestaan van een fiscale eenheid of na ontvoeging plaats-
vindt.

Naar mijn mening is overigens het feit dat de aangroei van de vordering bij de schuldeiser 
belast zal zijn, terwijl er geen verlies tegenover staat bij de schuldenaar, geen reden voor 
waardering op bedrijfswaarde. Een dergelijke behandeling vloeit voort uit het systeem 
van de wet. Omdat een dergelijke uitkomst echter als onbillijk ervaren wordt, biedt 
art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 een tegenbewijsmogelijkheid. Dat die mogelijk-
heid in casu niet van toepassing is, zou hooguit kunnen leiden tot een pleidooi voor ver-
ruiming van die tegenbewijsmogelijkheid.

Resteert nog de vraag of het verlies bij de vervreemding van een interne onvolwaardige 
vordering ook niet in aftrek is toegestaan indien de waardedaling reeds voorafgaand aan 
de totstandkoming van de fiscale eenheid heeft plaatsgevonden. Den Boer, Strik en De 
Vries zijn van mening dat de Hoge Raad doorslaggevend acht dat het verlies is ontstaan 
binnen de fiscale eenheid en dat daarom het verlies wel aftrekbaar zal zijn indien het ver-
lies voorafgaand aan de fiscale eenheid is geleden.113 Kok is van mening dat het niet onre-
delijk is dat het verlies in aftrek gebracht kan worden bij de fiscale eenheid indien het ver-
lies op de vordering voor de totstandkoming van de fiscale eenheid is ontstaan, doch dat 
het oordeel van de Hoge Raad moet worden afgewacht.114 Ik kan echter, evenals Albert115, 
uit de overwegingen van de Hoge Raad niet afleiden dat de Hoge Raad onderscheid wenst 
te maken tussen vorderingen die al bestonden op het moment van de fiscale voeging en 
vorderingen die gedurende het bestaan van de fiscale eenheid zijn ontstaan. Overigens is 
de uitkomst van HR 6 september 1995, BNB 1996/16c* inderdaad onredelijk indien de vor-
dering voor totstandkoming van de fiscale eenheid in waarde is gedaald, maar dat vindt 
mijns inziens zijn oorzaak in art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
leidt in meer situaties tot een onredelijke uitkomst, zoals in de situatie dat de verslech-
terde solvabiliteit bij de schuldenaar niet tot fiscale verliezen heeft geleid en de vordering 
na de voeging nimmer in waarde toeneemt. Er is dan fiscaal een verlies teruggenomen, 
terwijl dat verlies commercieel nimmer is ingelopen. Dat is nog des te schrijnender indien 
de vordering beneden pari was verworven en het verlies niet eens ten laste van het fiscale 
resultaat van de schuldeiser was gebracht. Bovendien zou zonder de in 2003 ingevoerde 
tegemoetkoming van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 na ontvoeging de waar-
deaangroei bij de schuldeiser worden belast, terwijl het verlies reeds bij de voeging door 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is teruggenomen. Naar mijn mening is de door de Hoge Raad 
geformuleerde regel dan ook algemeen toepasbaar en zal overdracht van een interne vor-
dering voor een bedrag beneden de nominale waarde nimmer tot een last voor de fiscale 
eenheid kunnen leiden. Teneinde onredelijke uitkomsten te voorkomen zal een aanpas-
sing in de sanctiesystematiek van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 noodzakelijk zijn. 
Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 dient geen toepassing te vinden indien de vordering niet is 
afgewaardeerd door de belastingplichtige of een verbonden lichaam.

9.3.3.2 Tenietgaan onderlinge schuldvordering tijdens fiscale eenheid
Over het tenietgaan van een onderlinge schuldvorderingverhouding tijdens het bestaan 
van de fiscale eenheid heeft de Hoge Raad in HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* geoordeeld. 
De situatie was kort samengevat als volgt. Belanghebbende heeft een vordering van nomi-
naal ƒ 602.805 op haar dochtervennootschap. Zij draagt de vordering over aan enkele van 
haar aandeelhouders tegen ƒ 20.023, zijnde de waarde in het economische verkeer en rea-

113 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) 
2.9.5.F.b.2. Evenzo R.J. de Vries in zijn noot onder HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c*.

114 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 183.

115 P.G.H. Albert in zijn aantekening bij het arrest in FED 1998/476.
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liseert daardoor definitief het verlies op de vordering. Vervolgens vormt belanghebbende 
met de dochtermaatschappij een fiscale eenheid en koopt de vordering daarna weer terug 
voor ƒ 20.023. Laatstbedoelde transactie leidt, doordat de dochtermaatschappij als gevolg 
van de fiscale eenheid in belanghebbende is ‘opgegaan’, tot een vermogensvooruitgang 
van ƒ 582.802. De Hoge Raad is van oordeel dat deze vermogensvooruitgang een voordeel 
in de zin van art. 7 Wet IB 1964, thans 3.8 Wet IB 2001 is. De kwijtscheldingsfaciliteit werd 
niet van toepassing geacht, aangezien de vordering juridisch in stand bleef.116

De Hoge Raad overwoog:

‘3.4 (...)Tengevolge van de overdracht, nadat de fiscale eenheid tot stand was 
gekomen, van de vordering door de aandeelhouders aan belanghebbende kwam 
de passiefpost in de boeken van de fiscale eenheid te vervallen, hetgeen resul-
teerde in een vermogensvooruitgang bij belanghebbende van ƒ 582 802 (ƒ 602 
825 – ƒ 20 023). Deze vermogensvooruitgang heeft te gelden als een voordeel in 
de zin van artikel 7 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 jo artikel 8, lid 1, 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. (...)
3.5 (...) Middel II betoogt voor het overige dat, indien de vordering voor de wer-
kelijke waarde aan belanghebbende is verkocht, in fiscale zin sprake is geweest 
van een prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, omdat, met 
medewerking van de schuldeiser, de vordering is teniet gegaan. Dit betoog gaat 
niet op. Vooropgesteld moet worden dat het enkele feit dat een moedervennoot-
schap, die met haar dochtervennootschap is opgenomen in een fiscale eenheid, 
een vordering op die dochtervennootschap verkrijgt, niet tot gevolg heeft dat 
de vordering juridisch teniet gaat. De vraag of in het onderhavige geval sprake 
is geweest van een prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, 
kan dan ook niet in positieve zin worden beantwoord met het wijzen op het 
gegeven dat belanghebbende in een fiscale eenheid met haar dochtervennoot-
schap A BV is opgenomen. Andere gegevens of omstandigheden zijn niet naar 
voren gebracht; het middel kan niet slagen. 3.6. Belanghebbende heeft voor het 
eerst in cassatie gesteld dat, indien sprake is van fiscale winst, die winst behoort 
te worden toegerekend aan A BV en in compensatie mag worden gebracht met 
verliezen die A BV buiten de fiscale eenheid zou hebben geleden. In dit stadium 
van de procedure kan op deze stelling niet meer worden ingegaan, daar de 
beoordeling ervan een onderzoek van feitelijke aard zou vergen, waarvoor in 
cassatie geen gelegenheid bestaat.’

De Hoge Raad heeft zich er niet over uitgelaten of het voordeel kon worden toegerekend 
aan de schuldenaar, zodat de aanwezige voorvoegingsverliezen daarmee verrekend kon-
den worden. Door belanghebbende was deze stelling namelijk eerst in de cassatieproce-
dure ingebracht. Uitgaande van een zelfstandige belastingplicht, hetgeen art. 15ah Wet 
Vpb 1969 vereist ten aanzien van de toerekening, dient de schuldenaar de schuld op nomi-
nale waarde te blijven waarderen. De winst kan naar mijn mening dan ook niet aan de 
schuldenaar worden toegerekend. De winst kan echter op het moment van de verwerving 
van de vordering ook niet aan de schuldeiser worden toegerekend. Dit probleem vindt zijn 
oorzaak in het feit dat de winst alleen ontstaat doordat er een fiscale eenheid is; bij zelf-
standige belastingplicht van beide vennootschappen ontstaat geen winst als gevolg van de 
transactie. Het is dan ook niet duidelijk hoe de winsttoerekening dient plaats te vinden. 
Er zijn mijns inziens twee mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen. 
In de eerste plaats is het mogelijk om door middel van een kunstgreep de winst toe te 
rekenen aan een van de betrokken maatschappijen. Toerekening aan de schuldenaar ligt 
dan het meest voor de hand.117 Anderzijds kan de winst aan de schuldeiser worden toege-

116 W. Brink en J.C.M. van Sonderen, ‘Vordering/schuldverhouding binnen fiscale eenheid’, WFR 
1991/811, waren van mening dat de faciliteit wel van toepassing was.

117 R.J. de Vries in zijn noot onder HR 23 januari 2004, BNB 2004/214c* kiest voor deze benadering.

FWR_Bobeldijk.book  Page 271  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



272 De fiscale eenheid en afgewaardeerde vorderingen

rekend zodra de vordering voor de zelfstandige winstberekening voor een hoger bedrag 
dan de kostprijs in aanmerking wordt genomen, hetgeen uiterlijk bij aflossing zal geschie-
den.118

Voordeel van de laatste methode is dat de winst van de fiscale eenheid wordt toegerekend 
aan de maatschappij die de winst, zelfstandig bezien, ook daadwerkelijk realiseert. 
Art. 15ah, lid 1 Wet Vpb 1969 zou dan zo moeten worden uitgelegd dat de winst van de 
fiscale eenheid over de jaargrens heen kan worden toegerekend aan een maatschappij. 
Consequentie is wel dat zowel in het jaar van verwerving van de vordering als het jaar dat 
de winst wordt toegerekend aan de schuldeiser de winst van de fiscale eenheid als geheel 
en de optelsommen van de zelfstandige winst van de maatschappijen niet gelijk zijn. Dit 
stemt weliswaar niet overeen met het uitgangspunt van art. 15ah, lid 3 Wet Vpb 1969, 
maar een rechtvaardiging zou wellicht gevonden kunnen worden in het feit dat anders in 
het geheel geen toerekening van de winst kan plaatsvinden en daardoor de verliesverre-
kening wordt beperkt, hetgeen niet overeenstemt met het uitgangspunt van art. 15ah, 
lid 3 Wet Vpb 1969. Nadeel van deze oplossing is dat de winst die bij verwerving van de 
vordering wordt gerealiseerd pas op een (veel) later tijdstip kan worden toegerekend aan 
de schuldeiser. Indien de fiscale eenheid weer wordt verbroken terwijl de vordering niet 
in waarde is gestegen, vindt in het geheel geen toerekening plaats.
De eerste methode, directe toerekening van de winst aan de schuldenaar, heeft als voor-
deel dat de winst van de fiscale eenheid in het jaar van verwerving gelijk is aan de optel-
sommen van de fiscale-eenheidsmaatschappijen. Vanuit uitvoeringsoogpunt heeft dit het 
voordeel dat in ieder geval zeker is dat de gehele winst behaald bij de verwerving is toe-
gerekend aan een fiscale-eenheidsmaatschappij en dat niet jarenlang bijgehouden 
behoeft te worden in hoeverre de winst ontstaan bij verwerving van de vordering is toe-
gerekend aan de schuldeiser. Doordat de winst bij verwerving van de vordering direct 
wordt toegerekend aan de schuldenaar, kan de winst eventueel verrekend worden met bij 
de schuldenaar aanwezige voorvoegingsverliezen. Vanuit liquiditeitsoogpunt kan dit voor 
belastingplichtigen een voordeel zijn. Voordeel van toerekening aan de schuldenaar is dat 
daarmee ook hetzelfde resultaat wordt bereikt als wanneer totstandkoming van de fiscale 
eenheid ná de verwerving van de vordering had plaatsgevonden. Op grond van art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 vindt winstneming immers ook bij de schuldenaar plaats.
De voor- en nadelen afwegend van beide mogelijkheden, heeft een toerekening aan de 
schuldenaar in het jaar dat de fiscale eenheid de winst behaalt mijn voorkeur. Dit doet 
mijns inziens het meeste recht aan het systeem van de wet.

De vraag komt op hoe in het licht van HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* een en ander uit-
werkt indien een fiscale-eenheidsmaatschappij een onvolwaardige hybride vordering op 
een andere in diezelfde eenheid gevoegde maatschappij overneemt van een niet in de fis-
cale eenheid opgenomen partij. Is de vermogenssprong die dan optreedt ook belast? Aan-
gezien sprake is van een schuld die feitelijk functioneert als eigen vermogen op grond van 
art. 10, lid 1, onderdeel d Wet Vpb 1969, zal een winst die optreedt als gevolg van (fiscale) 
schuldvermenging zich in de kapitaalsfeer bevinden. Indien de deelnemingsvrijstelling 
van toepassing is ten aanzien van de hybride vordering bij de overdrager, hetgeen veelal 
het geval zal zijn, kan de afwaardering bij de overdrager niet ten laste van het fiscale resul-
taat gebracht worden. De uitkomst is mijns inziens dan ook bevredigend.

118 Zie A.C.P. Bobeldijk, ‘De behandeling van onderlinge vorderingen en schulden in het nieuwe fis-
cale-eenheidsregime’, WFR 2004/1817.
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9.4 ONVOLWAARDIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN BIJ 
VERBREKING FISCALE EENHEID

9.4.1 Inleiding

Ook bij ontvoeging van een fiscale-eenheidsmaatschappij kan de problematiek van de 
afgewaardeerde vorderingen aan de orde zijn. Onderlinge vorderingen en schulden herle-
ven op het tijdstip dat de fiscale eenheid tussen de schuldeiser en schuldenaar beëindigd 
wordt. Op dat moment doet zich de vraag voor hoe onderlinge vorderingen en schulden 
moeten worden gewaardeerd, met name indien de waarde in het economische verkeer 
van de vordering lager is dan de nominale waarde. In art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 is een 
waarderingsvoorschrift opgenomen voor onderlinge vorderingen en schulden bij ontvoe-
ging. In paragraaf 9.4.2 zal daar nader op ingegaan worden. In het derde lid van art. 15aj 
Wet Vpb 1969 is een waarderingsvoorschrift opgenomen voor schulden indien een doch-
termaatschappij ‘in het zicht van haar liquidatie wordt ontvoegd’. Op de regeling van 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 wordt in paragraaf 9.4.3. ingegaan.

9.4.2 Het waarderingsvoorschrift van artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969

Zonder een specifieke regeling zou een met de schuldenaar in een fiscale eenheid 
gevoegde schuldeiser zijn onvolwaardige vordering op de schuldenaar bij verbreking van 
de fiscale eenheid mogelijk op nominale waarde kunnen waarderen en vervolgens een 
aftrekbare afwaardering in aanmerking kunnen nemen. Om dit te voorkomen geeft 
art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 een waarderingsvoorschrift voor onderlinge vorderingen en 
schulden bij verbreking van de fiscale eenheid. Dit waarderingsvoorschrift is een codifica-
tie van standaardvoorwaarde 13 zoals die van toepassing was tijdens het tot 2003 geldende 
fiscale-eenheidsregime.119 Kort samengevat houdt het waarderingsvoorschrift in dat een 
vordering bij ontvoeging wordt gesteld op de bedrijfswaarde doch niet hoger dan de nomi-
nale waarde en dat de schuld wordt gesteld op de nominale waarde.

9.4.2.1 Historie standaardvoorwaarden vóór artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969
In de in 1964 in Vakstudie Nieuws gepubliceerde standaardvoorwaarden120 is geen waar-
deringsvoorschrift opgenomen voor onderlinge vorderingen en schulden op het ontvoe-
gingstijdstip.
In de standaardvoorwaarden vanaf 1970 is wel een regeling getroffen voor de waardering 
van onderlinge vorderingen in standaardvoorwaarde 13. Een waarderingsvoorschrift voor 
de corresponderende schulden ontbrak. Standaardvoorwaarde 13 luidde als volgt:

‘Vorderingen van een lichaam op een ander lichaam waarmede het tot het split-
singstijdstip voor de heffing van de vennootschapsbelasting was verenigd, wor-
den per dat tijdstip niet gewaardeerd boven de bedrijfswaarde en evenmin 
boven de nominale waarde.’

119 TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 15-16.
120 Resolutie van 30 september 1991, nr. DB91/2309, BNB 1991 329. In de resolutie van 25 september 

1970, nr. B70/18 227, BNB 1970/233 bepaalde standaardvoorwaarde 14 dat: ‘Vorderingen van een 
n.v. op een andere n.v., waarmede zij tot het splitsingstijdstip voor de heffing van de venn. bel. 
verenigd was, worden per dit tijdstip niet gewaardeerd boven de bedrijfswaarde en evenmin 
boven de nominale waarde’. In de resolutie van 29 november 1972, nr. B72/26 112, BNB 1973/44 
werd dit de 13e standaardvoorwaarde. Met de invoering van de bv in Boek 2 BW werd ‘nv’ vervan-
gen door ‘een n.v. of b.v.’ In de resolutie van 28 april 1983, nr. 282-13 657, BNB 1983/170 is beslo-
ten ‘vennootschap of naamloze vennootschap’ vervangen door ‘vennootschap’ om vervolgens in 
de resolutie van 30 september 1991, nr. DB91/2309, BNB 1991/329 vervangen te worden door het 
algemenere begrip ‘lichaam’.
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In het waarderingsvoorschrift bij ontvoeging is – anders dan in het waarderingsvoor-
schrift bij voeging – nimmer opgenomen dat onder ‘vorderingen’ tevens obligaties wor-
den begrepen. Er kan mijns inziens echter van uitgegaan worden dat het waarderings-
voorschrift ook op obligaties van toepassing is, aangezien een obligatie ook een vordering 
is.121

9.4.2.2 Invoering waarderingsvoorschrift artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969
Met ingang van 1 januari 2003 is de 13e standaardvoorwaarde gecodificeerd in art. 15aj, 
lid 2, eerste en tweede volzin Wet Vpb 1969 en is het waarderingsvoorschrift van toepas-
sing op alle fiscale eenheden.122 Het waarderingsvoorschrift luidt als volgt:

‘De tot het vermogen van een maatschappij behorende schuldvorderingen op 
een andere maatschappij worden op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 
het ontvoegingstijdstip gesteld op de nominale waarde of, indien dat lager is, de 
bedrijfswaarde. Tevens worden op het eerstgenoemde tijdstip de schulden van 
de andere maatschappij waarop de schuldvorderingen betrekking hebben, 
gesteld op de nominale waarde.’

Bij een vergelijking van het waarderingsvoorschrift van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 met 
het voorschrift van standaardvoorwaarde 13 vallen enkele zaken op.
In de eerste plaats valt op dat bij standaardvoorwaarde 13 het waarderingsvoorschrift 
negatief was geformuleerd: ‘vorderingen (…) worden per dat tijdstip niet gewaardeerd 
boven de bedrijfswaarde en evenmin boven de nominale waarde.’. Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 
1969 kent echter een positieve formulering: ‘schuldvorderingen (…) worden (…) gesteld 
op de nominale waarde of, indien dat lager is, de bedrijfswaarde.’ Dat dit niet alleen een 
kwestie van formulering is, moge het volgende voorbeeld duidelijk maken.
M heeft een vordering op haar dochter D met een nominale waarde van 1.000 gekocht 
voor een bedrag van 100, waarna direct daarna een fiscale eenheid tussen M en D tot stand 
komt. Op grond van het waarderingsvoorschrift bij de totstandkoming van de fiscale een-
heid zal bij D een winst van 900 worden geconstateerd. Gedurende de fiscale-eenheidspe-
riode neemt de waarde van de vordering toe tot 500. Bij de verbreking van de fiscale een-
heid kan betoogd worden dat de vordering op grond van goed koopmansgebruik gewaar-
deerd dient te worden op de kostprijs, te weten 100. Bij verkoop van de vordering na de 
verbreking wordt dan een winst van 400 bij M geconstateerd. De waardering van de vor-
dering op 100 wordt door standaardvoorwaarde 13 niet gecorrigeerd. Immers, in de onder-
havige situatie leidt de waardering op kostprijs niet tot een hogere waardering dan de 
bedrijfswaarde of de nominale waarde, zodat mijns inziens geen correctie op grond van 
standaardvoorwaarde 13 zou plaatsvinden. Op grond van het waarderingsvoorschrift van 
art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 vindt in de geschetste situatie wel een correctie plaats naar 
de bedrijfswaarde, zodat de waardestijging die gedurende de fiscale eenheid is opgetreden 
niet beclaimd wordt. Dat is ook terecht omdat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 en de voor-
malige tweede standaardvoorwaarde er reeds voor zorgen dat heffing over een tijdens de 
fiscale eenheid optredende waardestijging niet illusoir wordt door winstneming bij de 
schuldenaar op het moment van voeging voor te schrijven.
Aangezien de wetgever met betrekking tot het waarderingsvoorschrift geen nadere toe-
lichting heeft gegeven tijdens de parlementaire behandeling, kan er mijns inziens van uit-
gegaan worden dat de wetgever niet heeft onderkend dat het verschil in formulering ook 
een verschil in uitwerking kan opleveren.
In de tweede plaats valt op dat terwijl de standaardvoorwaarde geen waarderingsvoor-
schrift kende voor de schuld, art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 dat wel kent.123 In de nota naar 
aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt:

121 Evenzo A.J. van Soest, De regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Art. 15 Wet Vpb. 
1969), FED, Deventer 1983, p. 77.

122 Op grond van overgangsrecht was het voor bestaande fiscale eenheden mogelijk om tot ultimo 
2004 het oude fiscale-eenheidsregime toe te passen.
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‘Bij ontvoeging van een maatschappij moeten vorderingen van andere fiscale-
eenheidsmaatschappijen op die ontvoegde maatschappij op grond van de der-
tiende standaardvoorwaarde worden gesteld op de bedrijfswaarde met als 
bovengrens de nominale waarde. Dit om te voorkomen dat de schuldeiser, in 
geval van een verliespositie van de schuldenaar, de vordering na de ontvoeging 
zou kunnen afwaarderen. In de literatuur wordt wel gesuggereerd de schuld in 
dat geval op hetzelfde bedrag te waarderen. De leden van de fractie van de PvdA 
vragen een reactie op deze suggestie. Mijn reactie is, dat dit zou betekenen dat 
de schuldenaar op basis van goed koopmansgebruik direct na verbreking een 
verlies zou kunnen nemen door de schuld weer in aanmerking te nemen voor 
de nominale waarde. In feite zou daarmee worden toegestaan dat een waarde-
daling van de vordering die tijdens de fiscale eenheid is ontstaan, en die door 
het bestaan van de fiscale eenheid de winst niet kan beïnvloeden, na verbreking 
alsnog ten laste van de winst (van de debiteur) zou kunnen worden gebracht, 
zonder dat daartegenover een corresponderende winstneming hoeft te staan. 
Dit effect acht ik ongewenst.’124

In de nota van wijziging is hierover opgemerkt:

‘De schuldeiser stelt de schuldvordering op het ontvoegingstijdstip op de nomi-
nale waarde of, indien dat lager is, de bedrijfswaarde. De daartegenover staande 
schuld wordt bij de schuldenaar gesteld op de nominale waarde. Dit laatste is 
ook in overeenstemming met goed koopmansgebruik.’125

In de derde plaats valt op dat art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 een waardering van de onder-
linge vorderingen en schulden voorschrijft ‘op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 
het ontvoegingstijdstip’ terwijl op grond van standaardvoorwaarde 13 een waardering per 
het splitsingstijdstip was voorgeschreven. Een letterlijke interpretatie van art. 15aj, lid 2 
Wet Wpb 1969 zou er toe leiden dat op het moment vóór ontvoeging een verlies in de fis-
cale eenheid wordt geconstateerd ter grootte van het verschil tussen de nominale waarde 
van de schulden en de bedrijfswaarde van de vorderingen.126 Dat een waardering ‘op het 
ontvoegingstijdstip’ wordt bedoeld, blijkt ook uit de hiervoor aangehaalde passage uit de 
nota van wijziging. Het lijkt erop dat de wetgever abusievelijk dezelfde terminologie heeft 
gehanteerd als bij art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 dat eveneens een waardering op het tijd-
stip onmiddellijk voorafgaand aan de ontvoeging voorschrijft, waarbij inderdaad van 
belang is dat de waardering voorafgaand aan de ontvoeging plaatsvindt. Ook bij art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 wordt gesproken over een waardering onmiddellijk voorafgaand aan 
het voegingstijdstip. Het verdient aanbeveling dat de wetgever art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 
1969 op dit punt aanpast.

9.4.2.3 Waardering bij debiteur en crediteur
Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 schrijft een waardering van de onderlinge vorderingen op 
bedrijfswaarde voor. Bij de bespreking van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 heb ik betoogd 
dat goed koopmansgebruik op deze waardering van toepassing is.127 Ook uit het hiervoor 

123 E.J.W. Heithuis, ‘Herziening regime fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting’, TFO 2001/287 
merkt op dat algemeen wordt aangenomen dat, afgezien van bijzondere situaties zoals langlo-
pende renteloze schulden, de schuld bij ontvoeging op de nominale waarde gesteld dient te wor-
den.

124 NV, TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 15-16.
125 NvW, TK 2000-2001, 26 854, nr. 7, p. 21.
126 G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Klu-

wer, Deventer 2003, p. 121 zijn van mening dat als gevolg van de onzuivere formulering ‘vanwege 
het bijzondere moment van waardering, het wel beoogde effect, namelijk een waardebepaling 
voor de winstberekening na ontvoeging, bij een letterlijke interpretatie geen effect hebben’.

127 Zie ook paragraaf 9.2.3.2.
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aangehaalde citaat uit de nota van wijziging blijkt mijns inziens dat de waardering met 
inachtneming van goed koopmansgebruik plaatsvindt.128

De schuld dient te allen tijde op de nominale waarde gesteld te worden. In de meeste 
gevallen zal dit ook in overeenstemming met goed koopmansgebruik zijn, nu een schuld 
op grond van de Fokker-arresten zelfs op de eindbalans op nominale waarde gesteld dient 
te worden. Echter, er zijn ook situaties denkbaar dat de schuld op een lager bedrag gesteld 
zou moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan renteloze of laagrente leningen, in 
welke gevallen normaliter de schuld op de contante waarde wordt gewaardeerd.129 Mijns 
inziens is het strijdig met het totaalwinstbegrip om in dergelijke situaties de schuld op 
nominale waarde te waarderen. Er wordt dan namelijk te veel winst verantwoord bij de 
schuldenaar na ontvoeging, aangezien de aangroei van de schuld van contante naar nomi-
nale waarde niet ten laste van het fiscale resultaat komt.130 Indien de waardeaangroei bij 
de schuldeiser op grond van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb niet in de heffing wordt betrokken, 
wordt per saldo binnen het concern niet te veel winst belast. Wel wordt de winst dan bij 
de verkeerde belastingplichtige in de heffing betrokken. Het is echter de vraag wat in casu 
onder de nominale waarde van de schuld moet worden verstaan. Zoals hiervoor aangege-
ven bij de bespreking van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 behoort voor fiscale doeleinden, 
het (dis)agio bij de uitgifte van de lening mijns inziens tot de hoofdsom en daarmee voor 
de onderhavige bepaling niet tot de nominale waarde van de lening. Ik verwijs naar hoofd-
stuk 5, paragraaf 5.3 en de daar aangehaalde jurisprudentie en literatuur. Ook de ratio van 
de regeling brengt een dergelijke lezing met zich, omdat art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
anders aanleiding zou geven tot ongerijmde uitkomsten. Indien immers voorafgaand aan 
de ontvoeging een renteloze lening wordt verstrekt, zou art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
ertoe leiden dat de schuld op de nominale waarde wordt gesteld. De rentelasten, in de 
vorm van de aangroei van de schuld, komen bij de schuldenaar dan niet in aftrek. Bij de 
schuldeiser worden de rentebaten mijns inziens wel belast, omdat de aangroei van de con-
tante waarde naar de nominale waarde moeilijk als een waardeaangroei van de vordering 
in de zin van de bepaling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 is aan te merken. De waarde-
aangroei heeft immers betrekking op het weer vollopen van de vordering, hetgeen ook 
blijkt uit de volgende passage uit de nota van wijziging: ‘Een dubbele heffing in de toe-
komst wordt voorkomen, doordat de schuldeiser de mogelijkheid wordt geboden aan te 
tonen dat de waardedaling van de vordering tijdens de fiscale eenheid heeft plaatsgevon-
den en dus niet via afboeking van de vordering ten laste van het resultaat van de schuldeiser is 
gebracht [cursivering ACPB]. Indien de schuldeiser slaagt in dit bewijs leidt de toekomstige 
waardeaangroei niet tot winst.’131

9.4.2.4 De tegenbewijsregeling: onbelaste waardeaangroei van de vordering
De hoofdregel van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 inzake de waardering van de vordering op 
de bedrijfswaarde, leidt tot dubbele heffing als de vordering na ontvoeging weer in 
waarde stijgt. Indien de waardedaling van de vordering zich gedurende de fiscale-een-
heidsperiode heeft voorgedaan, is de afwaardering immers niet ten laste van het resultaat 
gebracht, terwijl de toekomstige waardestijging van de vordering wel tot de belastbare 
winst wordt gerekend. In de derde volzin van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 is hiervoor een 
tegenbewijsregeling getroffen.

128 NV, TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 15-16. Evenzo Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, aant. 3.4.1 
bij art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969.

129 Zie HR 29 juli 1988, BNB 1988/264 waar de vordering bij ontvoeging op de contante waarde gesteld 
moest worden.

130 Ook Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, is deze mening toegedaan blijkens zijn opmerking op p. 409 dat het naar zijn 
mening voor de hand had gelegen dat de schuld op het ontvoegingstijdstip zou moeten worden 
gewaardeerd op de bedrijfswaarde.

131 TK 2000-2001, 26 854, nr. 7, p. 21.
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9.4.2.4.1 Werking tegenbewijsregeling
In de nota naar aanleiding van het verslag bij de invoering van het wetsvoorstel Fiscale 
eenheid heeft de staatssecretaris het volgende opgemerkt over de overkill van het waar-
deringsvoorschrift bij ontvoeging:

‘Het ligt in mijn voornemen in de AMvB op een andere wijze tegemoet te komen 
aan de kritiek uit de literatuur. Daarbij zal enerzijds worden bepaald dat de 
schuldeiser (overeenkomstig standaardvoorwaarde 13) de vordering op bedrijfs-
waarde en de schuldenaar de schuld op het nominale bedrag dient te waarde-
ren. Anderzijds zal een tegenbewijsregeling in het leven worden geroepen, die 
inhoudt dat de eventuele waardeaangroei van de vordering van de bedrijfs-
waarde tot de nominale waarde, bij de schuldeiser niet tot winst leidt, voor 
zover de eerdere waardedaling van de vordering tijdens de fiscale eenheid heeft 
plaatsgevonden en ter zake van deze waardedaling niets ten laste van de winst 
is gekomen. Dit betekent dat bij de debiteur geen aftrekpost ontstaat, en bij de 
crediteur geen winst hoeft te worden genomen.’132

Om deze reden bepaalt de derde volzin van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 dat na ontvoeging 
de waardeaangroei van de vordering bij de winstbepaling van de schuldeiser buiten aan-
merking blijft. Ook in de situatie dat de waardedaling zich heeft voorgedaan vóór de peri-
ode dat de schuldenaar en de schuldeiser een fiscale eenheid vormden, leidt belastinghef-
fing over de waardestijging tot een onevenwichtigheid. Bij het aangaan van de fiscale een-
heid heeft de schuldenaar op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 immers een belaste 
vrijval van de schuld in aanmerking moeten nemen. Indien vervolgens de waardeaangroei 
van de vordering bij de schuldeiser tot een belaste winst zou leiden, zou zich dubbele hef-
fing voordoen. Om deze reden bepaalt art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 dat de 
toekomstige waardeaangroei van de vordering eveneens buiten aanmerking blijft voor 
zover de waardedaling reeds eerder is teruggenomen door de werking van art. 15ab, lid 
6 Wet Vpb 1969. Met ingang van 9 december 2005 is ook een verwijzing naar art. 13b of 
13ba Wet Vpb 1969 ingevoegd.133

De letterlijke tekst van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 luidt als volgt:

‘Indien de schuldvordering op een lagere waarde dan de nominale waarde is 
gesteld, blijft de toekomstige waarde-aangroei van deze vordering bij de bepa-
ling van de winst van de schuldeiser buiten aanmerking, voor zover deze aan-
toont dat de waardedaling van de vordering beneden de nominale waarde heeft 
plaatsgevonden tijdens de periode dat beide maatschappijen deel uitmaakten 
van dezelfde fiscale eenheid, of reeds eerder is teruggenomen door de werking 
van de artikelen 13b, 13ba of 15ab, zesde lid.’

De tekst spreekt over de ‘waarde-aangroei’ die buiten aanmerking blijft. Dit lijkt te sugge-
reren dat al naar gelang de waarde van de vordering toeneemt dit tot de winst van de 
schuldeiser gerekend dient te worden. Ervan uitgaande dat de schuldeiser de lening heeft 
verstrekt aan de schuldenaar lijkt mij dat ook juist. De afwaardering naar bedrijfswaarde 
bij ontvoeging (en eventueel reeds bij voeging) zal naar mijn mening op grond van goed 
koopmansgebruik teruggenomen dienen te worden al naar gelang de vordering in waarde 
toeneemt.134 Indien de vordering van een derde is gekocht zal de vordering in beginsel 
niet boven de kostprijs worden gewaardeerd.

132 TK 2000-2001, 26 854, nr. 6, p. 15-16.
133 Met ingang van 9 december 2005 is ook een verwijzing naar art. 13bb Wet Vpb 1969 ingevoegd, 

maar deze verwijzing is met ingang van 1 januari 2007 geschrapt in verband met het vervallen 
van art. 13bb Wet Vpb 1969.

134 In de visie dat met betrekking tot onderlinge vorderingen en schulden sprake is van een eindba-
lans respectievelijk openingsbalans bij voeging respectievelijk ontvoeging, zal geen opwaarde-
ring behoeven plaats te vinden.
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Op grond van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 blijft alleen de waardeaangroei 
buiten aanmerking bij de bepaling van de winst. De rente die op de lening wordt ontvan-
gen, behoort wel tot de belastbare winst bij de schuldeiser.135 Voor de toepassing van 
art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 maakt het mijns inziens geen verschil of een 
lening a pari of met (dis)agio wordt uitgegeven. Er dient naar mijn mening, zoals hiervoor 
aangegeven onder de ‘nominale waarde’ de hoofdsom van de lening, derhalve inclusief 
het (dis)agio te worden verstaan. Het waarderingsvoorschrift werkt dan evenwichtig uit 
en een andere lezing zou tot ongerijmde uitkomsten leiden.
Van Gijlswijk is van mening dat de vrijstelling op grond van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
theoretisch onjuist is indien en voor zover de waardedaling van de vordering tijdens de 
fiscale eenheid is terug te voeren op verliezen van de schuldenaar die bij de fiscale een-
heid als verlies tot uitdrukking zijn gekomen.136 Ik deel dat standpunt niet. Indien geen 
sprake zou zijn geweest van een fiscale eenheid zou het verlies dat tot de afwaardering 
leidde ook tot uitdrukking gekomen zijn, namelijk bij de schuldenaar. Daarnaast zou de 
schuldeiser de afwaardering van de vordering ten laste van zijn winst hebben gebracht. 
Indien de schuldenaar vervolgens winst maakt zal het aanwezige verlies verrekend wor-
den en zal de schuldeiser zijn afwaardering terugnemen. Per saldo zorgt art. 15aj, lid 2 
Wet Vpb 1969 mijns inziens voor hetzelfde resultaat als ware er sprake geweest van zelf-
standige belastingplicht. De opwaardering van de vordering wordt vrijgesteld, aangezien 
het afwaarderingsverlies niet ten laste van het fiscale resultaat is gebracht.
Kampschoër, Pancham en De Roos merken op dat de systematiek van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969 niet kan voorkomen dat voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden 
per saldo een winst ontstaat.137 Dit is, zo geven zij aan, bijvoorbeeld het geval indien een 
vordering vóór de voeging beneden nominale waarde is aangekocht van een niet in Neder-
land belastingplichtig subject. In dat geval heeft bij de voeging op grond van art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 winstneming plaatsgevonden. De aangroei van de vordering is vervol-
gens na ontvoeging op grond van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 onbelast. Mijns inziens is 
het terecht dat in deze situatie per saldo winst ontstaat voor Nederlandse vennootschaps-
belastingdoeleinden. Immers, indien geen fiscale eenheid was gevormd zou de aangroei 
van de vordering, uiterlijk op het moment van aflossing, ook tot de Nederlandse winst 
behoren.
Art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 bepaalt, naar mijn mening terecht, dat de waar-
deaangroei van de vordering ook onbelast blijft indien het verlies op de vordering reeds 
eerder is teruggenomen door de werking van art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969. Zo kan bij de 
belastingplichtige voorafgaand aan de voeging reeds de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 
terzake van de vordering toepassing hebben gevonden indien de onderneming door de 
schuldenaar aan een verbonden lichaam is overgedragen. Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is 
dan op grond van de anticumulatieregeling van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 achterwege 
gebleven en op grond van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 blijft ook de aangroei 
van de waarde van de vordering na ontvoeging onbelast. Art. 13ba Wet Vpb 1969 kan voor-
afgaand aan de voeging van toepassing zijn geweest doordat de voorwaarden van de 
lening, voorafgaand aan de overdracht zodanig zijn gewijzigd dat de lening als deelnemer-
schapslening is gaan kwalificeren.138 Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is dan niet van toepas-
sing bij de voeging139 en de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 voor-
komt dat de aangroei van de vordering na ontvoeging belast wordt.140

De vraag komt op of de tegenbewijsregeling alleen van toepassing is indien bij de belas-
tingplichtige het verlies is teruggenomen op grond van genoemde artikelen of ook in de 

135 Zie ook paragraaf 9.4.2.3.
136 M.J.A.M. van Gijlswijk, De fiscale Eenheid, Kluwer, Deventer 2004, p. 104.
137 G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Klu-

wer, Deventer 2003, p. 122.
138 Zie ook J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 

2.9.6.F.c.3.III die aangeven de verwijzing in art. 15aj, lid 2, laatste volzin naar art. 13ba Wet Vpb 
1969 moeilijk te kunnen plaatsen.

139 Zie ook paragraaf 9.2.5.
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situatie dat het verlies bij een verbonden lichaam is teruggenomen op grond van de 
genoemde artikelen. Art. 13b Wet Vpb 1969 kan bij een verbonden lichaam toepassing 
hebben gevonden, indien een afgewaardeerde vordering aan de belastingplichtige is over-
gedragen. Art. 13ba Wet Vpb 1969 kan bij een verbonden lichaam van toepassing zijn 
geweest indien de voorwaarden zodanig zijn gewijzigd dat de lening als deelnemer-
schapslening is gaan kwalificeren.
Hoewel de ratio van de regeling met zich zou brengen dat de tegenbewijsregeling ook van 
toepassing is als het verlies op de vordering is teruggenomen bij een verbonden lichaam, 
biedt de tekst van de wet daar mijns inziens geen mogelijkheid voor. De wetgever heeft 
verzuimd om een verwijzing op te nemen naar verbonden lichamen zoals wel is gebeurd 
bij de anticumulatieregeling van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969. Deze omissie dient alsnog 
hersteld te worden.

9.4.2.4.2 Gevolgen vervreemding vordering buiten concern
De vraag komt op of na een cessie van de vordering ook de nieuwe schuldeiser een beroep 
kan doen op de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969. Den Boer, Strik en 
De Vries zien geen reden om de terminologie ‘schuldeiser’ eng uit te leggen in die zin dat 
het daarbij uitsluitend mag gaan om de oorspronkelijke crediteur.141 Ook Van Gijlswijk 
meent dat de wettekst toelaat dat de waardeaangroei buiten de heffing blijft, indien de 
vordering inmiddels is overgedragen aan een ander.142 Strik en Meussen achten dit ook 
verdedigbaar, hoewel zij de wettekst bijzonder onhelder vinden.143 Op grond van een 
strikt grammaticale interpretatie lijkt de door de hiervoor genoemde auteurs voorgestane 
uitleg inderdaad mogelijk. Toch kan deze uitleg niet als juist worden aanvaard.
In de eerste plaats is van belang dat de derde volzin in samenhang met de eerste volzin 
gelezen moet worden. Het in de derde volzin gebruikte begrip ‘schuldeiser’ hangt mijns 
inziens samen met ‘de tot het vermogen van een maatschappij behorende schuldvorde-
ringen op een andere maatschappij’, waarover in de eerste volzin gesproken wordt. In de 
eerste zin is het waarderingsvoorschrift geformuleerd vanuit het object (‘schuldvorderin-
gen’) en in de derde volzin, omdat het daar een bewijslast betreft, vanuit het subject (‘de 
schuldeiser’). Wanneer in de derde volzin gesproken wordt over het feit dat de schuldeiser 
dient aan te tonen dat de waardedaling heeft plaatsgevonden in de periode dat beide maat-
schappijen deel uitmaakten van dezelfde fiscale eenheid, kan dat mijns inziens moeilijk 
anders gelezen worden dan dat met ‘beide’ maatschappijen de schuldeiser zelf alsmede 
de schuldenaar wordt bedoeld.
In de tweede plaats is van belang dat in de parlementaire toelichting op dit artikel wel 
twee keer over ‘schuldeiser’ wordt gesproken, namelijk de schuldeiser die de vordering 
op de bedrijfswaarde moet waarderen en het feit dat bij de schuldeiser geen belaste 
opwaardering behoeft plaats te vinden.144 Dit suggereert eveneens dat het om dezelfde 
schuldeiser dient te gaan.
In de derde plaats is de ratio van de regeling mijns inziens van belang. Het gaat er bij deze 
tegenbewijsregeling om dat de schuldeiser als gevolg van de non-existentie van de vorde-
ring de afwaardering niet ten laste van het fiscale resultaat heeft kunnen brengen. In dat 
licht is de regeling getroffen dat er dan ook na ontvoeging geen belaste opwaardering 

140 Overigens is een belaste waardeaangroei, zonder de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969, alleen aan de orde indien de schuldeiser of een verbonden lichaam niet over een deel-
neming in de ontvoegde schuldenaar beschikt. Anders wordt de deelnemerschapslening op grond 
van art. 13, lid 4, onderdeel b Wet Vpb 1969 onder de deelneming begrepen.

141 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.9.6.F.c3.III.

142 M.J.A.M. van Gijlswijk, De fiscale Eenheid, Kluwer, Deventer 2004, p. 104, waarbij hij naar ik aan-
neem onder ‘een ander’ verstaat een niet-gelieerde maatschappij die niet in de fiscale eenheid was 
opgenomen, gezien het feit dat hij het heeft over feit dat het waarschijnlijk niet de bedoeling van 
de wetgever is geweest om in deze situaties onbelast te laten.

143 S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 97.

144 TK 2000-2001, 26 854, p. 15-16.
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plaatsvindt. Na overdracht aan een niet-gelieerde schuldeiser is er geen enkele reden om 
bij die nieuwe schuldeiser de overgenomen vordering anders te behandelen dan een 
andere willekeurige vordering die door de nieuwe schuldeiser voor een bedrag beneden 
de nominale waarde is aangekocht. Indien dat wel zou gebeuren, zou de fiscale positie van 
de crediteur mede de waarde in het economische verkeer van een afzonderlijk activum 
gaan bepalen!
Tot slot is vanuit een wetsystematisch oogpunt de behandeling van de onvolwaardige vor-
deringen bij art. 13ba Wet Vpb 1969 van belang. Ook daar maakt het geen verschil of een 
vordering al dan niet ten laste van de winst is afgewaardeerd door de voormalige niet met 
de belastingplichtige verbonden schuldeiser.145

Indien de vordering tijdens het bestaan van de fiscale eenheid is gecedeerd aan een andere 
fiscale-eenheidsmaatschappij, kan deze nieuwe schuldeiser na ontvoeging gebruikmaken 
van de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969. Indien de cessie aan een 
maatschappij die ook tot de fiscale eenheid heeft behoord eerst na de ontvoeging plaats-
vindt, is er mijns inziens geen reden om tot een andere conclusie te komen. Zeker niet nu 
de tekst de ruimte daarvoor biedt. Waarom zou de intragroepoverdracht in een dergelijke 
situatie belemmerd dienen te worden?
Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 kan naar mijn mening toch benut worden in situaties waar 
de regeling niet voor bedoeld is. In geval van een cessie van de vordering kan de cessiona-
ris, niet zijnde een vennootschap die was opgenomen in de fiscale eenheid, zoals ik hier-
voor heb aangegeven naar mijn mening geen beroep doen op art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 
1969. Indien de vordering echter wordt gecedeerd aan een (lege) vennootschap die gelijk-
tijdig met de schuldeiser en schuldenaar tot dezelfde fiscale eenheid behoorde en die ven-
nootschap vervolgens wordt verkocht aan de beoogde cedent kan deze (indirect) toch blij-
ven profiteren van de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969.146

9.4.2.4.3 Tegenbewijsregeling artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 onvolledig
Niet voor alle situaties biedt de in art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 opgenomen 
tegemoetkoming echter soelaas. In ten minste vier situaties bestaat geen recht op een 
tegemoetkoming, terwijl dat mijns inziens alleszins redelijk zou zijn.147

In de eerste plaats is de anticumulatiebepaling
 volgens de letter van de wet niet van toepassing indien bij het aangaan van de fiscale een-
heid de voorganger van 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969, ofwel de voormalige tweede standaard-
voorwaarde toepassing heeft gevonden.148 Naarmate de tijd verstrijkt, zal dit zich echter 
minder vaak voordoen. Bovendien zal, zo neem ik aan, met een beroep op de redelijke 
wetstoepassing art. 15aj, lid 2 Wet 1969 ook in die situaties ingeroepen kunnen worden.
In de tweede plaats biedt de tegemoetkoming van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 geen soe-
laas in de situatie dat de schuldeiser en schuldenaar opnieuw in een fiscale eenheid wor-
den opgenomen. De schuld is bij de ontvoeging op grond van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
op nominale waarde gesteld en wordt bij het opnieuw aangaan van een fiscale eenheid 
wederom op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 op de bedrijfswaarde gesteld.149 De 
oplossing hiervoor dient, zoals ook in paragraaf 9.2.5 aangegeven, naar mijn mening 
gevonden te worden in een aanpassing van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969.

145 Alleen art. 13bb (oud) Wet Vpb 1969 was ook van toepassing indien door een derde was afgewaar-
deerd. In de literatuur is daar kritisch op gereageerd, zie o.a. A.C.P. Bobeldijk en R.G. Van Rijnsoe-
ver, ‘Invoering art. 13bb Wet op de vennootschapsbelasting 1969: wanneer komt Veegwet-IV?’, 
MBB 2002/261.

146 Ook M.J.A.M. van Gijlswijk, De fiscale Eenheid, Kluwer, Deventer 2004, lijkt op deze mogelijkheid te 
doelen als hij opmerkt ‘Het is namelijk zeer eenvoudig om de opwaarderingsvrijstelling te behou-
den door niet de vordering te vervreemden, maar de aandelen in de crediteur te vervreemden’, p. 
104.

147 Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘De behandeling van onderlinge vorderingen en schulden in het nieuwe 
fiscale-eenheidsregime’, WFR 2004/1817.

148 Zie A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Enkele aspecten van de voorgestelde thin-capitalisation-
wetgeving’, MBB 2003/350 A.C.P. Bobeldijk, ‘Het herziene wetsvoorstel inzake afgewaardeerde 
vorderingen: eind goed, al goed?’, WFR 2004/1409.
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In beginsel kan deze onevenwichtigheid zich ook voordoen indien de schuldeiser en 
schuldenaar juridisch fuseren. Als gevolg van de juridische fusie zal namelijk de onder-
linge schuldvorderingverhouding tenietgaan en is latere heffing over de waardestijging 
van de vordering niet meer verzekerd. Voor situaties waarin latere heffing niet is verze-
kerd, kan slechts een fiscaal geruisloze fusie plaatsvinden op grond van art. 14b, lid 3 Wet 
Vpb 1969 en worden nadere voorwaarden gesteld. Op grond van de eerste standaardvoor-
waarde zal de schuld dan – analoog aan het waarderingsvoorschrift bij totstandkoming 
van een fiscale eenheid – op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de fusie gewaar-
deerd moeten worden op de bedrijfswaarde van de corresponderende vordering. In de 
onderhavige situatie waar de aangroei van de vordering op grond van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969 reeds onbelast kan plaatsvinden, kan naar mijn mening echter niet meer gesteld 
worden dat latere heffing niet meer verzekerd is. Er kan naar mijn mening dan ook een 
fusie op grond van art. 14b, lid 2 Wet Vpb 1969 plaatsvinden. Mocht om andere redenen 
latere heffing niet verzekerd zijn, dan zal bij het stellen van de voorwaarden de eerste 
standaardvoorwaarde achterwege moeten blijven.
In de derde plaats biedt art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 geen soelaas voor de situatie dat de 
schuld na ontvoeging wordt kwijtgescholden.150 In dat geval stijgt de vordering immers 
niet in waarde. Er ontstaat mijns inziens dan overigens alleen een onevenwichtigheid 
indien de kwijtschelding bij de schuldenaar tot belastbare winst leidt. Dat doet zich voor 
indien de debiteur over verrekenbare verliezen beschikt alsmede voor zover de kwijt-
scheldingsfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 2001 niet van toepassing is als gevolg van art. 8, 
lid 4 Wet Vpb 1969.151

In de vierde plaats biedt art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 geen tegemoetkoming in de situatie 
dat 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 
het hiervoor besproken arrest HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* is bij de aankoop van de vor-
dering reeds winst geconstateerd bij de fiscale eenheid ter grootte van het verschil tussen 
de nominale waarde en de waarde in het economische verkeer van de vordering. De waar-
destijging na ontvoeging zou dan ook onbelast moeten blijven.152

De vraag zou gesteld kunnen worden of ook een tegemoetkoming geboden moet worden 
voor de situatie dat een onderlinge schuldvorderingverhouding herleeft als gevolg van de 
verkoop aan een groepsmaatschappij van de vordering op een fiscale-eenheidsmaatschap-
pij beneden de nominale waarde. Enerzijds zou betoogd kunnen worden dat een derge-
lijke tegemoetkoming past binnen het totale stelsel van de regelingen inzake afgewaar-
deerde vorderingen, waar veelal ook een groepsbenadering wordt toegepast. Anderzijds 
zou een dergelijke tegemoetkoming eenvoudig de mogelijkheid bieden om ook derden 
van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 te laten profiteren, door de vordering beneden de nomi-
nale waarde te verkopen aan een lege vennootschap en daarna de vordering indirect te 
verkopen door middel van de overdracht van de aandelen in die vennootschap. Aangezien 
die mogelijkheid zich ook voordoet ten aanzien van vorderingen die als gevolg van ont-
voeging herleven, zoals ik in de vorige paragraaf heb aangegeven, lijkt mij dat geen reden 
om de tegemoetkoming in de onderhavige situatie als zodanig te onthouden.

149 Er is mijns inziens geen probleem indien de voeging direct op de ontvoeging volgt, aangezien er 
dan namelijk geen zelfstandige belastingplicht van de maatschappijen is en art. 15ab, lid 6 Wet 
Vpb 1969 dan niet kan worden toegepast. Zie ook A.C.P. Bobeldijk en A.W. Hofman, ‘Enkele aspec-
ten van de voorgestelde thin-capitalisationwetgeving’, MBB 2003/350.

150 Zie ook J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 683 en J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belasting-
recht (Vennootschapsbelasting), 2.9.6.F.c.3.III.

151 Volledigheidshalve merk ik op dat ter zake van een dergelijk prijsgeven art. 13ba Wet Vpb 1969 
geen toepassing zal vinden, omdat de vordering niet is afgewaardeerd ten laste van de in Neder-
land belastbare winst van de schuldeiser.

152 Zo ook J.N. Bouwman, Thema’s rond geldvorderingen: beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschaps-
belasting, Groningen 2001, p. 683. Zie ook A.C.P. Bobeldijk, ‘De behandeling van onderlinge vorde-
ringen en schulden in het nieuwe fiscale-eenheidsregime’, WFR 2004/1817.
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Het huidige art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 voorkomt de belaste aangroei slechts in de in de 
derde volzin genoemde situaties. Zoals aangegeven biedt de regeling daarom in veel situ-
aties ten onrechte geen soelaas. Het is mijns inziens dan ook te prefereren dat de regeling 
wordt aangepast. Het vereiste dat de belastingplichtige aantoont dat de waardedaling tij-
dens de fiscale-eenheidsperiode heeft plaatsgevonden kan vervallen, alsmede de speci-
fieke verwijzing naar de terugname van een afwaardering op grond van art. 13b, 13ba of 
15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Mijns inziens kan volstaan worden met de algemene regeling 
dat de toekomstige waardeaangroei onbelast is.153 Wel dient voorkomen te worden dat in 
geval van een cessie ook bij een derde de waardeaangroei onbelast plaatsvindt. Dit zou bij-
voorbeeld geregeld kunnen worden door te bepalen dat de aangroei niet meer onbelast 
plaatsvindt indien het belang in de schuldeiser in aanmerkelijke mate is gewijzigd en de 
schuldenaar niet langer een verbonden lichaam is.

9.4.3 Artikel 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969: waardering van ‘onvolwaardige’ schulden 
aan derden

Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 richt zich, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis, op de 
situatie dat een dochtermaatschappij vlak voor haar faillissement wordt ontvoegd om zo 
te voorkomen dat de winst die als gevolg van de vrijval van de schulden ontstaat tot de 
winst van de fiscale eenheid gerekend moet worden. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 luidt, 
voor zover in dit verband relevant, als volgt:

‘Indien een dochtermaatschappij in het zicht van haar liquidatie wordt ont-
voegd, worden op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het ontvoegings-
tijdstip achtereenvolgens:
a.de schulden van die dochtermaatschappij gesteld op de bedrijfswaarde als 
deze waarde lager is dan de nominale waarde van de schuld (…).’

Hierna zal allereerst nader ingegaan worden op de achtergrond van deze bepaling. Vervol-
gens zullen de elementen ‘waardering van de schulden op bedrijfswaarde’, ‘in het zicht 
van’ en ‘liquidatie’ worden besproken.

9.4.3.1 Achtergrond
In het geval dat een dochtermaatschappij binnen een fiscale eenheid failliet gaat, blijft de 
dochtermaatschappij deel uitmaken van de fiscale eenheid totdat de dochtermaatschappij 
is ontbonden en vereffend. De fiscale eenheid wordt dus niet verbroken door een faillisse-
ment van een maatschappij die deel uitmaakt van de fiscale eenheid. In het algemeen zul-
len de schulden van de failliete dochtermaatschappij aan derden niet of slechts gedeelte-
lijk worden voldaan, omdat de dochtermaatschappij bij faillissement niet over voldoende 
vermogen zal beschikken. Binnen fiscale eenheid leidt de vereffening in faillissement van 
een gevoegde dochtermaatschappij fiscaal tot winst voor de fiscale eenheid, zo blijkt uit 
HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392. Na haar ontbinding maakt de vennootschap geen deel 
meer uit van de fiscale eenheid, zodat haar schulden ook niet meer voorkomen op de fis-
cale-eenheidsbalans.
Indien sprake is van een schuldeisersakkoord zal de winst voor zover deze uitgaat boven 
de aanwezige verliezen zijn vrijgesteld op basis van de kwijtscheldingswinstvrijstelling.154

153 De onevenwichtigheid is ook op te lossen door de schuld bij ontvoeging op dezelfde waarde te 
stellen als de corresponderende vordering. In dat geval zal een verbetering van de vermogenspo-
sitie van de schuldenaar leiden tot een verlies bij de schuldenaar en een (latente) winst bij de 
schuldeiser. Dit heeft echter niet mijn voorkeur. Een dergelijke regeling zal eerder en vaker tot 
discussie leiden tussen belastingplichtigen en de fiscus over de waarde van de vordering en/of de 
schuld.

154 Wel kan art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 voor een beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling 
zorgen.
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Ten einde te voorkomen dat als gevolg van het faillissement vrijvalwinst ontstaat die al 
dan niet is vrijgesteld op grond van de kwijtscheldingsvrijstelling, zou voorafgaand aan 
het faillissement de fiscale eenheid kunnen worden verbroken. In het verleden is een ver-
zoek om verbreking van een fiscale eenheid met een failliete dochtermaatschappij afge-
wezen, omdat de oorzaak van de verbreking ongeoorloofd werd geacht.155 In het arrest 
van 6 november 1991, BNB 1992/97* heeft de Hoge Raad echter beslist dat verkoop van aan-
delen in het zicht van faillissement geen ongeoorloofde of onzedelijke oorzaak is, 
ondanks het feit dat belanghebbende zich ervan bewust was dat de fiscus na de ontvoe-
ging er niet in zou slagen de belastingschulden bij de ontvoegde vennootschap te innen.
De wetgever wenste dit misbruik te voorkomen en heeft daarvoor een regeling getroffen 
in art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969. In de tweede nota van wijziging wordt opgemerkt: ‘De 
regeling heeft tot doel te voorkomen dat als gevolg van de ontvoeging de heffing over de 
winst, die ontstaat door de vrijval van de bij het faillissement van de dochter onbetaald 
gebleven schulden, niet kan worden geëffectueerd omdat de dochtermaatschappij onvol-
doende middelen heeft om haar belastingschulden te voldoen.’156

Hoewel over de fiscale gevolgen van een faillissement voor de faillerende vennootschap 
ten tijde van de invoering van het wetsvoorstel fiscale eenheid nog geen duidelijkheid 
bestond, heeft de wetgever verondersteld dat ook na ontvoeging een faillissement van de 
ontvoegde dochter bij haar leidt tot vrijvalwinst, zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde 
passage uit de wetsgeschiedenis. In dat geval zou zich de onwenselijke situatie voordoen, 
dat de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst tot een groter bedrag zou kunnen worden 
genoten bij een faillissement buiten fiscale eenheid dan bij een faillissement binnen fis-
cale eenheid. Bovendien zou de door de dochter verschuldigde belasting als gevolg van de 
vrijval van schulden niet ingevorderd kunnen worden door een gebrek aan middelen bij 
de dochter.
In het oorspronkelijke voorstel zou art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 beperkt worden tot het 
verlies van de fiscale eenheid voor zover dat aan de dochtermaatschappij toerekenbaar 
is.157 Deze beperking is bij de tweede nota van wijziging geschrapt.158 Immers, anders zou 
door middel van een ontvoeging de winstneming die in geval van een faillissement op 
grond van HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 bij de fiscale eenheid plaatsvindt, voorko-
men kunnen worden. Ook zou de werking van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969 die de kwijtschel-
dingswinstfaciliteit beperkt, gefrustreerd worden door ontvoeging omdat belastinghef-
fing in geval van faillissement effectief niet mogelijk is.
De aan art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 ten grondslag liggende veronderstelling dat een fail-
lissement leidt tot winst ter grootte van de schulden die niet voldaan kunnen worden, is 
echter onjuist gebleken. In het Fokker-II arrest heeft de Hoge Raad immers beslist dat een 
faillissement van een vennootschap ten aanzien van haar onbetaald gebleven schulden 
niet tot een belastbare vrijvalwinst leidt, zolang crediteuren hun rechten niet prijsge-
ven.159 De vraag is of art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 nog op zijn plaats is nu de veronderstel-

155 Verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften, TK 1986-1987, 19 732, nr. 61, FED 1987/32. 
Zie ook TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 23.

156 TK 2000-2001, 26 854, nr. 8, p. 10.
157 TK 2000-2001, 26 854, nr. 7, p. 8 en 22. Zie hierover ook I. de Roos en R.J. de Vries, ‘Het wetsvoor-

stel ‘Herziening fiscale-eenheidsregime’ herzien: een nieuwe start’, WFR 2001/987.
158 Tweede NvW, TK 2000-2001, 26 854, nr. 8, p. 10, waar is opgemerkt: ‘Ook indien er bij de ontvoe-

ging geen (aan de dochter) toerekenbaar verlies aanwezig is, zou een ontvoeging ertoe leiden dat 
de vrijval van de schulden geen onderdeel uitmaakt van de winst van de fiscale eenheid maar 
winst vormt van de ontvoegde dochter, met als gevolg dat de heffing over deze winst veelal niet 
kan worden geëffectueerd’. M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen hond en de Fokker-
arresten’, WFR 2003/171, vindt het niet terecht dat de voorgestelde beperking is geschrapt omdat 
in geval van deelnemingsverliezen geen verlies ten laste van de fiscale-eenheidswinst is gebracht en 
er wel winst bij ontvoeging wordt geconstateerd. E.J.W. Heithuis, ‘Herziening regime fiscale een-
heid in de vennootschapsbelasting’, TFO 2001/287 acht het schrappen van de voorgestelde beper-
king wel juist.

159 HR 18 oktober 2002, BNB 2003/44c*.
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ling die aan de invoering van de bepaling ten grondslag lag onjuist is gebleken. Op grond 
van HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 leidt een faillissement van een dochtermaatschap-
pij binnen fiscale eenheid wel tot winst bij de fiscale eenheid, terwijl dit bij een faillisse-
ment zonder schuldeisersakkoord buiten fiscale eenheid niet het geval is. In het Fokker 
II-arrest is dit oordeel nogmaals bevestigd. Betoogd zou derhalve kunnen worden dat 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 noodzakelijk is, omdat andersart.  de winst in geval van een 
faillissement eenvoudig voorkomen kan worden door middel van een tijdige ontvoeging 
van de dochtermaatschappij. Naar mijn mening dient echter ook bij faillissement van een 
fiscale-eenheidsmaatschappij (niet zijnde de moedermaatschappij) een onbelaste vrijval 
van de schulden mogelijk te zijn voor zover de vrijval de aanwezige verliezen te boven 
gaat, omdat het faillissement van een fiscale-eenheidsmaatschappij anders kan leiden tot 
verschuldigdheid van belasting (cash out) door de fiscale eenheid en daardoor zijn weer-
slag heeft op andere fiscale-eenheidsmaatschappijen. De wetgever dient mijns inziens het 
arrest HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 terzijde te stellen en art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 zo aan te passen dat winst wordt geconstateerd tot ten hoogste het bedrag aan ver-
rekenbare verliezen van de fiscale eenheid. art. oktoberart.

9.4.3.2 Waardering schulden op bedrijfswaarde
Het waarderingsvoorschrift in art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is ongelukkig geformuleerd. 
Het voorschrift bepaalt dat schulden op de ‘bedrijfswaarde’ gesteld dienen te worden als 
deze lager is dan de nominale waarde.
De vraag is of dit waarderingsvoorschrift enkel betrekking heeft op externe schulden of 
ook op interne schulden aan andere fiscale-eenheidsmaatschappijen. Geheel duidelijk is 
dat mijns inziens niet. Voor onderlinge vorderingen en schulden is reeds een specifiek 
waarderingsvoorschrift opgenomen in art. 15aj, lid 2 Wet Vpb. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 zou op dat waarderingsvoorschrift voor bepaalde onderlinge schulden dan weer een 
correctie toepassen. Mede gezien de ratio van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 die betrekking 
heeft op de herwaardering van externe schulden en de specifieke regeling van art. 15aj, 
lid 2 Wet Vpb 1969 voor onderlinge vorderingen en schulden, houd ik het ervoor dat 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 uitsluitend op externe schulden ziet.160 Overigens leidt toe-
passing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 op interne schuldvorderingverhoudingen niet 
tot winst voor de fiscale eenheid omdat zowel de vordering als de schuld dan op hetzelfde 
bedrag gesteld zullen worden.161

Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 5 leidt een waardering van schulden op grond van goed 
koopmansgebruik in beginsel tot passivering voor de nominale waarde. Dit is slechts 
anders in geval van renteloze of laagrentende schulden. Verdedigd kan dan ook worden 
dat het waarderingsvoorschrift in het algemeen geen aanleiding geeft tot afwaardering 
van de schulden.162 Met de formulering is bedoeld een waardering voor te schrijven op de 
bedrijfswaarde van de corresponderende vordering.163 Dit blijkt ook uit de memorie van 
toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel, waar wordt aangekondigd dat ‘in de alge-
mene maatregel van bestuur [zal] worden bepaald dat een dochtermaatschappij die op het 
ontvoegingstijdstip in liquidatie is getreden of binnenkort waarschijnlijk in liquidatie zal 
treden, een tot haar vermogen behorende schuld op het tijdstip van ontvoeging te boek 
dient te stellen op de waarde die in het economische verkeer aan de tegenover die schuld 
staande vordering kan worden toegekend (…) [zodat] “een daarmee gepaard gaande boek-

160 Evenzo J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.9.6.F.d1.III en S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale 
& Financiële Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 99.

161 Evenzo S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & 
Financiële Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 99. Anders: M.J.A.M. van Gijlswijk, De fiscale Eenheid, Klu-
wer, Deventer 2004, p. 108.

162 S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 100 en M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen hond en de 
Fokker-arresten’, WFR 2003/171.

163 Zo was dat ook in art. 12 (oud) Vpb 1969 geregeld.
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winst wordt gerekend tot de winst van de fiscale eenheid”.’164 In de literatuur wordt ove-
rigens ook wel gesproken over de bedrijfswaarde van schulden, waar bedoeld wordt de 
waarde van de met de schulden corresponderende vorderingen.165 Hoewel de door de wet-
gever gekozen formulering ronduit slordig is, acht ik de kans groot dat de Hoge Raad het 
waarderingsvoorschrift in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever zal uitleg-
gen. Niettemin pleit ik ervoor dat de wetgever de formulering aanpast en achter het 
woord ‘bedrijfswaarde’ toevoegt ‘van de corresponderende vorderingen’.

9.4.3.3 Het begrip ‘in het zicht van’
De waardering van de schulden op bedrijfswaarde dient plaats te vinden indien ontvoe-
ging plaatsvindt ‘in het zicht van liquidatie’. Binnen welk tijdsverloop dient liquidatie na 
ontvoeging plaats te vinden wil gesproken kunnen worden over ‘in het zicht van liquida-
tie?
De wetgever sprak in de memorie van toelichting bij art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 over 
‘een dochtermaatschappij die op het ontvoegingstijdstip in liquidatie is getreden of bin-
nenkort in liquidatie zal treden’.166 In de literatuur wordt mijns inziens terecht opge-
merkt dat de wetgever hiermee lijkt te willen aansluiten bij de terminologie van art. 31 
Wet IB 1964167 en de daarvoor gewezen jurisprudentie.168 Uit de jurisprudentie van de 
Hoge Raad inzake art. 31 Wet IB 1964, blijkt dat in geval van liquidatie na een periode van 
zesenhalf jaar na ontvoeging geen sprake meer is van ‘binnenkort’.169In de literatuur 
wordt opgemerkt dat het niet onredelijk lijkt om bij deze termijn aan te sluiten.170 Ook 
wordt wel voor mogelijk gehouden dat ‘binnenkort’ ziet op een aanzienlijk kortere peri-
ode van bijvoorbeeld twee á drie jaar.171

In de literatuur wordt aangegeven dat de formulering ‘in het zicht van’ een subjectieve 
benadering suggereert en dat ook de ratio van de bepaling een subjectieve benadering met 
zich brengt.172

Mijns inziens is in deze discussie ook van belang dat bij de wijziging van de landbouwvrij-
stelling in art. 8 Wet IB 1964 in 1986173 het begrip ‘waarschijnlijk binnenkort’ is inge-
voerd. De gekozen terminologie was bewust ontleend aan art. 31, lid 3 Wet IB 1964 om op 
die wijze aansluiting te verkrijgen bij een begrip dat in de fiscale praktijk reeds inhoud 
heeft verkregen.174 In de parlementaire behandeling is toen aangegeven, dat op grond van 
de rechtspraak het begrip ‘binnenkort’ ziet op een periode van zes jaar.175 Met betrekking 

164 TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 23.
165 Zie bijvoorbeeld Q.W.J.C.H. Kok, ‘Enkele aspecten van onvolwaardige schuldvorderingen’, MBB 

2007/161 en Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
uitgevers, Deventer 2005, p. 410.

166 TK 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 23.
167 Art. 31, lid 3 Wet IB 1964 sprak over ‘een vennootschap (…) welke in liquidatie is getreden of 

waarschijnlijk binnenkort in liquidatie zal treden’.
168 Zo ook S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Finan-

ciële Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 100 en J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belas-
tingrecht (Vennootschapsbelasting), 2.9.6.F.d2.II.

169 HR 29 april 1959, BNB 1959/220.
170 E.W.J. Heithuis en R.P. van den Dool, Compendium van de vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer 

2008, p. 328 en G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennoot-
schapsbelasting, Kluwer, Deventer 2003, p. blz 126.

171 Zie J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.9.6.F.d2.II, die tevens opmerken dat de Hoge Raad zich niet heeft uitgelaten over de vraag wan-
neer nog wel sprake is van ‘binnenkort’.

172 Zie G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, 
Kluwer, Deventer 2003, p. 125 en P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en fail-
lissement in samenhang met (het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824. 
S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 100 concluderen dat dit aspect helaas onduidelijk blijft.

173 Wet van 27 maart 1986 tot wijziging van de landbouwvrijstelling voor de inkomstenbelasting en 
de vennootschapsbelasting, 1986, 18 915.

174 MvT, TK 1984-1985, 18 915, nr. 3, p. 8.
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tot het begrip ‘waarschijnlijk’ wordt opgemerkt dat het ‘erom gaat wat (...) kon worden 
verwacht; een volstrekte zekerheid is niet vereist.’.176 Het gaat ‘ook om situaties waarbij 
dat [het verkrijgen van een bestemmingswijziging, ACPB] niet absoluut vaststaat, maar er 
wel een redelijke kans op is’.177 Op grond van deze invulling van het begrip ‘waarschijn-
lijk’ oordeelde de Hoge Raad in navolging van Hof Arnhem dat nu ten tijde van de trans-
actie er een redelijke kans was dat de grond binnen zes jaar een bestemmingswijziging 
zou ondergaan de waardestijging belast was.178 Het feit dat de bestemmingswijziging ver-
volgens niet plaatsvond binnen de periode van zes jaar was niet meer relevant.
Uit het voorgaande zou geconcludeerd kunnen worden dat voor de toepassing van 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 op het moment van ontvoeging beoordeeld dient te worden 
of het waarschijnlijk is dat de ‘liquidatie’ zich binnen een periode van zes jaar zal voor-
doen. Daarbij is het subjectieve oordeel van de belastingplichtige van belang, maar niet 
doorslaggevend. Beoordeling of sprake is van een ‘redelijke kans’ behelst immers een 
objectivering van het subjectieve oordeel van de belastingplichtige. In lijn met HR 29 juni 
1977, BNB 1977/223 zou dan ook niet relevant zijn of de liquidatie zich ook daadwerkelijk 
voordoet. Er past mijns inziens echter een nuancering. De formulering ‘in het zicht van 
liquidatie’ is niet identiek aan ‘waarschijnlijk binnenkort’ en impliceert mijns inziens dat 
die liquidatie zich ook daadwerkelijk zal moeten voordoen. Anders gezegd: eerst zodra 
vaststaat dat een liquidatie zich heeft voorgedaan, kan worden beoordeeld of de ontvoe-
ging in het zicht van de liquidatie heeft plaatsgevonden.179 Ook de ratio van de bepaling 
brengt dit mee. Het betreft hier een antimisbruikbepaling. Indien het misbruik zich niet 
heeft gemanifesteerd, is er ook geen reden voor toepassing van de bepaling.
Ik concludeer dan ook dat art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 van toepassing is indien de liqui-
datie zich voordoet binnen zes jaar en op het moment van ontvoeging kon worden ver-
wacht. Gezien de duidelijke wettekst is mijns inziens niet relevant of het voorkomen van 
de belastingheffing de reden geweest is voor de ontvoeging in het zicht van de liquida-
tie.180

9.4.3.4 Het begrip ‘liquidatie’
De vraag doet zich voor of de onderhavige bepaling wel van toepassing kan zijn in geval 
van een faillissement na ontvoeging. Met andere woorden: is een faillissement een liqui-
datie in de zin van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969?
In art. 2:19, lid 1 BW wordt opgesomd wanneer een rechtspersoon wordt ontbonden. Op 
grond van het vijfde lid blijft de rechtspersoon na ontbinding voortbestaan voor zover dit 
tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Wel moet dan ‘in liquidatie’ aan de naam van 
de rechtspersoon worden toegevoegd in stukken en aankondigingen die van hem uitgaan. 
Hieruit blijkt mijns inziens dat met het begrip liquidatie civielrechtelijk gedoeld wordt op 
de ontbinding van de rechtspersoon. Ook in de civiele literatuur wordt ontbinding op 
grond van art. 2:19, lid 1 BW aangeduid als ‘liquidatie’.181

Ook in art. 13d Wet Vpb 1969 wordt het begrip ‘liquidatie’ als synoniem voor ontbinding 
gebruikt.182 Naar mijn mening kan er derhalve geen misverstand over bestaan dat de wet-
gever met het begrip liquidatie op de ontbinding van de vennootschap heeft gedoeld.

175 MvA, TK 1984-1985, 18 915, nr. 5, p. 4. MvA, EK 1985-1986, 18 915, p. 2. Zie ook vraag 6 van de 
mededeling van de staatssecretaris van Financiën van 21 juni 1990, nr. DB89/821, V-N 1990, 
p. 3628.

176 MvA, EK 1985-1986, 18 915, p. 4.
177 MvA, EK 1985-1986, 18 915, p. 4.
178 HR 27 augustus 1997, BNB 1997/372.
179 Vergelijk de uitdrukking ‘in het zicht van de haven’ die een haven veronderstelt.
180 Anders G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelas-

ting, Kluwer, Deventer 2003, p. 126.
181 Zie ook F.J.W. Löwensteyn, Rechtpersonenrecht, derde druk, p. 98 en 310, Quint, Gouda 1994 en P. 

van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, veertiende druk, Kluwer, Deventer 2006, p. 294.
182 Zie bijvoorbeeld art. 13d, lid 1 Wet Vpb 1969 dat luidt: ‘De deelnemingsvrijstelling vindt geen toe-

passing ten aanzien van een verlies op een deelneming dat tot uitdrukking komt nadat het 
lichaam waarin de belastingplichtige deelneemt is ontbonden (liquidatieverlies).’.
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Op grond van het eerste lid, onderdeel c van art. 2:19 BW leidt een faillietverklaring door 
hetzij de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel183, hetzij door 
insolventie184 tot ontbinding van de rechtspersoon.185 Indien derhalve zicht is op ontbin-
ding van de dochtermaatschappij als gevolg van de beëindiging van een faillissement op 
grond van de twee hiervoor genoemde gronden, kan art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 mijns 
inziens in beginsel toegepast worden. Het feit dat de Hoge Raad in HR 29 juni 1977, BNB 
1977/222* voor de toepassing van art. 31, lid 3 Wet IB 1964 oordeelde dat de wetgever met 
‘in liquidatie treden’ slechts gedoeld kon hebben op het besluit tot ontbinding van de ven-
nootschap, is mijns inziens niet relevant. Met Strik en Meussen ben ik van mening dat dit 
oordeel tot stand kwam tegen de achtergrond van de betreffende casus, waarbij faillisse-
ment geen enkele rol speelde.186

Naast de twee hiervoor genoemde beëindigingsgronden kan het faillissement op grond 
van art. 161 Fw ook eindigen als gevolg van een homologatie van een akkoord. Homolo-
gatie leidt niet tot ontbinding van de rechtspersoon. Integendeel: homologatie is juist 
gericht op continuïteit van de rechtspersoon. Als ontbinding van de rechtspersoon plaats-
vindt na homologatie van een akkoord, geschiedt dat op basis van een besluit van de aan-
deelhouders.187 Aangezien de beëindiging van een faillissement op grond van de homolo-
gatie van een akkoord niet tot ontbinding leidt, kan art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 geen toe-
passing vinden indien ontvoeging van een dochtermaatschappij plaatsvindt in het zicht 
van een faillissement dat op een dergelijke manier beëindigd wordt. Hoewel uit de wets-
geschiedenis blijkt dat de wetgever bedoeld heeft art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 ook in die 
situatie van toepassing te laten zijn188, biedt de wettekst daarvoor mijns inziens geen 
ruimte.
Ik concludeer dat afhankelijk van de wijze waarop het faillissement bij de dochtermaat-
schappij na ontvoeging wordt beëindigd art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 al dan niet kan wor-
den toegepast bij de moedermaatschappij.189 Alleen in geval van een homologatie van het 
akkoord, blijft toepassing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 achterwege.190

Rest nog de vraag welk tijdstip in geval van een faillissement maatgevend is om te bepalen 
of de ontvoeging ‘in het zicht van liquidatie’ heeft plaatsgevonden. Naar mijn mening is 
dat het tijdstip waarop de vennootschap wordt ontbonden, omdat de vennootschap vanaf 
dat moment ‘in liquidatie’ is. Het aanvangstijdstip van de ‘liquidatie’ lijkt mij doorslagge-
vend. Uit de memorie van toelichting blijkt immers dat het gaat om het ‘binnenkort in 
liquidatie treden’ (cursivering ACPB), hetgeen duidt op het aanvangtijdstip van de liquida-
tie. Een vennootschap wordt op grond van art. 2:19 BW ontbonden na faillietverklaring 
door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door 
insolventie. Opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel (er zijn niet 
voldoende baten beschikbaar voor de voldoening van de faillissementskosten en de ove-
rige boedelschulden) vindt plaats op bevel van de rechtbank.191 De staat van insolventie 

183 Zie art. 16 Fw.
184 Zie art. 173 Fw.
185 De conclusie van A.G. Geesink, ‘Het labyrint van een faillerende fiscale-eenheidsdochter’, WFR 

2004/137, dat een faillissement niet onder het begrip ‘liquidatie’ van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 
valt, acht ik dan ook niet juist.

186 S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 103. Anders: M. Mees, Het komt niet voor, een poes is geen hond 
en de Fokker-arresten, WFR 2003/171 en J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belas-
tingrecht (Vennootschapsbelasting), 2.9.6.F.d2.III.

187 Art. 2:19, lid 1, onderdeel a BW.
188 TK 200-2001, 26 854, nr. 7, p. 21.
189 Anders G.W.J.M. Kampschoër, S.R. Pancham en I. de Roos, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelas-

ting, Kluwer, Deventer 2003, p. 126 die van mening zijn dat art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 in geval 
van faillissement geen enkel effect sorteert.

190 Ook S.A.W.J. Strik en G.T.K. Meussen, Het herziene regime van de fiscale eenheid, Sdu Fiscale & Finan-
ciële Uitgevers, Amersfoort 2003, p. 103 komen tot deze conclusie.

191 Art. 16 Fw.
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treedt van rechtswege in indien op de verificatievergadering geen akkoord is aangeboden 
of indien het aangeboden akkoord verworpen of de homologatie definitief geweigerd 
is.192 Naar mijn mening vangt de liquidatie in geval van een faillissement derhalve aan op 
het moment dat de rechtspersoon wordt ontbonden, en dat is het moment waarop het 
faillissement wegens de toestand van de boedel wordt opgeheven dan wel het moment 
waarop insolventie intreedt.193

De bewoording ‘ontvoeging in het zicht van liquidatie’ richt zich tegen een ontvoeging 
voorafgaand aan een ‘liquidatie’, De bepaling kan dan ook mijns inziens niet worden toe-
gepast indien de ontvoeging ná de liquidatie, derhalve de ontbinding van de vennoot-
schap plaatsvindt.194 De kans dat de Hoge Raad de wetgever in een dergelijke situatie te 
hulp schiet acht ik gering. In HR 6 november 1991, BNB 1992/97* oordeelde de Hoge Raad 
immers dat een ontvoeging in het zicht van faillissement niet ongeoorloofd of onzedelijk 
is. Wanneer de wetgever vervolgens een reparatiemaatregel treft, dient een lacune in die 
regeling mijns inziens voor rekening van de wetgever te blijven.195

9.4.3.5 Bedrijfswaarde schulden bij voeging reeds lager
Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 gaat ervan uit dat de ‘bedrijfswaarde’ van de schulden is 
gedaald gedurende de periode dat de maatschappij deel uitmaakte van de fiscale eenheid. 
Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Reeds op het moment dat de fiscale eenheid tot 
stand komt, kunnen de schulden ‘onvolwaardig’ zijn omdat de waarde van de activa min-
der is dan de schulden. Toepassing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is in die situatie mijns 
inziens niet terecht.196

Ik pleit dan ook voor een tegenbewijsregeling waarbij art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 buiten 
toepassing blijft indien en voor zover de belastingplichtige aantoont dat – in de termino-
logie van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 – de bedrijfswaarde van de schulden ten tijde van 
de totstandkoming van de fiscale eenheid lager was dan de nominale waarde.

9.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

9.5.1 Totstandkoming van de fiscale eenheid

1 Met ingang van 2003 is het waarderingsvoorschrift voor onderlinge vorderingen en 
schulden bij de totstandkoming van een fiscale eenheid opgenomen in art. 15ab, lid 6 
Wet Vpb 1969. Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 schrijft voor dat de vordering gesteld 
wordt op de bedrijfswaarde of indien dat lager is op de nominale waarde. Bij de schul-
denaar dient de schuld gesteld te worden op de bedrijfswaarde van de corresponde-
rende vordering. Onder het oude fiscale-eenheidsregime was dit waarderingsvoor-
schrift opgenomen als voorwaarde bij de beschikking die werd afgegeven bij de tot-
standkoming van een fiscale eenheid. Als gevolg van de codificatie van dit 
waarderingsvoorschrift is er geen ruimte meer om in individuele gevallen het waarde-
ringsvoorschrift aan te passen om zodoende aan onbillijkheden tegemoet te komen.

2 Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is naar mijn mening van toepassing zowel in de situatie 
dat de schuldeiser en schuldenaar allebei worden gevoegd dan wel een van hen wordt 
gevoegd in een fiscale eenheid waarvan de andere maatschappij reeds deel uitmaakt.

192 Art. 173 Fw.
193 Evenzo: P.A.M. Pijnenburg, ‘Enige aspecten van kwijtschelding en faillissement in samenhang 

met (het herziene regime van) de fiscale eenheid’, WFR 2002/1824.
194 Zo ook M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen hond en de Fokker-arresten’, WFR 2003/171, 

J. den Boer, S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 
2.9.6.F.d2.II en A.G. Geesink, ‘Het labyrint van een faillerende fiscale-eenheidsdochter’, WFR 2004/
137.

195 Evenzo M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen hond en de Fokker-arresten’, WFR 2003/171.
196 Zie ook C.B. Bavinck, ‘Enkele regelingen bij voeging en ontvoeging’, WFR 2000/67 en Q.W.J.C.H. 

Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort 
2005, p. 403-404.
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3 In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag of de voegingsbalans ten aan-
zien van onderlinge vorderingen en schulden een continuïteitsbalans of een eindba-
lans is. Hoewel voor beide visies argumenten aanwezig zijn, zijn de argumenten dat 
sprake is van een continuïteitsbalans mijns inziens het sterkst. Indien sprake is van 
een continuïteitsbalans, betekent dit dat de waardering van de onderlinge vorderingen 
en schulden op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 plaatsvindt op grond van goed 
koopmansgebruik. Tevens betekent dit dat de waardering bepalend is voor de zelfstan-
dige openingsbalansen van de fiscale-eenheidsmaatschappijen, welke balansen rele-
vant zijn voor het bepalen van de zelfstandige winst van de maatschappijen.

4 Waardering van de vordering op bedrijfswaarde met inachtneming van goed koop-
mansgebruik betekent dat een verminderde solvabiliteit of een daling van de valuta-
koers bij een lening in vreemde valuta tot een lagere waardering van de vordering zal 
leiden. Een stijging van de markrente bij een vastrentende lening leidt weliswaar tot 
een lagere waarde in het economische verkeer, maar niet tot een lagere bedrijfs-
waarde. Mijns inziens maakt het voor de bepaling geen verschil of een lening a pari of 
met (dis)agio wordt uitgegeven. Indien de rente op een obligatielening op het moment 
van uitgifte reeds hoger of lager is dan de marktrente dient mijns inziens, mede in het 
licht van jurisprudentie, onder het begrip ‘nominale waarde’ in het waarderingsvoor-
schrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 de hoofdsom van de lening, derhalve inclusief 
het (dis)agio te worden verstaan in. Het waarderingsvoorschrift werkt dan ook even-
wichtig uit, een andere lezing zou tot ongerijmde uitkomsten leiden.

5 Op grond van het waarderingsvoorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 dient de 
vordering op het moment voorafgaande aan de voeging gewaardeerd te worden op de 
nominale waarde indien die lager is dan de bedrijfswaarde. Indien de vordering boven 
pari wordt aangekocht, betekent dit dat bij de crediteur als gevolg van het waarderings-
voorschrift een verlies in aanmerking wordt genomen dat zonder totstandkoming van 
de fiscale eenheid niet geleden zou zijn. Vanuit systematisch oogpunt heeft het mijns 
inziens de voorkeur om in die situatie een extra last bij de schuldenaar in aanmerking 
te nemen, aangezien de vordering boven pari zal noteren vanwege het feit dat de rente 
hoger is dan de marktrente.

6 Indien de schuld onderdeel uitmaakt van het vermogen van een buitenlandse vaste 
inrichting van de belastingplichtige, wordt de winst die bij de schuldenaar op grond 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in aanmerking moet worden genomen effectief niet 
in de heffing betrokken. De winst op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 komt 
namelijk zowel in de wereldwinst als de bijdragewinst tot uitdrukking, zodat de winst 
als gevolg van de voorkomingssystematiek effectief in Nederland niet wordt belast.

7 Indien de afgewaardeerde vordering bij de schuldeiser onderdeel uitmaakt van het ver-
mogen van een buitenlandse vaste inrichting, heeft de afwaardering (effectief) niet 
plaatsgevonden ten laste van de in Nederland belastbare winst. Art. 15ab, lid 6 Wet 
Vpb 1969 zou in die situatie mijns inziens dan ook niet van toepassing moeten zijn bij 
de schuldenaar. Ook in de situatie dat de afwaardering heeft geleid tot een negatief bui-
tenlands resultaat is een correctie bij de schuldenaar niet op zijn plaats, aangezien bij 
de fiscale eenheid een inhaalregeling geldt ten aanzien van het door de schuldeiser 
voor totstandkoming van de fiscale eenheid behaalde negatieve buitenlandse resultaat.

8 Niet uitgesloten is dat op grond van het Europese recht ook een grensoverschrijdende 
fiscale eenheid tot stand kan komen met een buitenlandse dochtermaatschappij. 
Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 kan in die situatie tot dezelfde ongewenste uitkomsten 
leiden als in de situatie van buitenlandse vaste inrichtingen. Er dreigt een heffingslek 
van substantiële omvang omdat het belast vollopen van een afgewaardeerde vordering 
op een in de EU gevestigde dochtermaatschappij kan worden voorkomen door de vor-
ming van een grensoverschrijdende fiscale eenheid.

9 Het is ook mogelijk dat de onvolwaardige vordering niet is afgewaardeerd door de cre-
diteur, maar beneden pari is aangekocht van een derde. Ook in die situatie leidt 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 tot winstneming bij de schuldenaar. Naar mijn mening 
is dat niet terecht omdat geen afwaardering binnen het concern heeft plaatsgevonden.
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10 Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zorgt voor terugname van het afwaarderingsverlies bij 
de schuldenaar. Het is echter mogelijk dat de verliezen die de afwaardering hebben 
veroorzaakt fiscaal niet in aanmerking zijn genomen, bijvoorbeeld omdat het deelne-
mingsverliezen betreft. Ook is het mogelijk dat de fiscale verliezen niet meer verreken-
baar zijn op grond van art. 20, lid 2 Wet Vpb 1969, art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969 of 
art. 20a Wet Vpb 1969. Naar mijn mening dient voor art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969 en 20a 
Wet Vpb 1969 een regeling getroffen te worden analoog aan de regeling zoals die gold 
voor de samenloop tussen het voormalige art. 12 (oud) Wet Vpb en art. 20a Wet Vpb 
1969. Dit betekent dat de vrijval van de schuld bij de schuldenaar niet tot de winst 
wordt gerekend tot maximaal het bedrag aan verliezen dat op grond van art. 20, lid 4 
en 20a Wet Vpb 1969 niet meer voorwaarts verrekenbaar is.

11 Een vordering uit hoofde van een deelnemerschapslening op een dochtermaatschappij 
kwalificeert fiscaal als deelneming, zodat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 ter zake van die 
schuldvorderingverhouding niet van toepassing is. Op grond van art. 15ab, lid 1 Wet 
Vpb 1969 wordt het belang in de dochtermaatschappij, waaronder de hybride vorde-
ring, op de waarde in het economische verkeer gesteld. Deze herwaardering zal onbe-
last zijn op grond van de deelnemingsvrijstelling. Aangezien een schuld uit hoofde van 
een deelnemerschapslening fiscaal als eigen vermogen wordt aangemerkt, leidt de vrij-
val van de schuld bij de dochtermaatschappij evenmin tot belastbare winst. De moge-
lijkheid bestaat dat de hybride vordering niet vanaf het begin onder de deelneming 
begrepen is, maar eerst op een later moment op grond van art. 13, lid 4, onderdeel b 
Wet Vpb 1969 onder een deelneming kan worden gerangschikt. Indien de hybride vor-
dering ten laste van de winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam is afgewaardeerd, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing hebben gevon-
den op het moment dat de hybride vordering onder de deelneming werd begrepen. 
Ook bij de totstandkoming van de fiscale eenheid vindt geen terugname van het 
afwaarderingsverlies plaats.

12 Indien sprake is van een geldlening waarop art. 10b Wet Vpb 1969 van toepassing is en 
er een fiscale eenheid tot stand komt tussen de schuldenaar en schuldeiser, zal de vrij-
val van de schuld bij de schuldenaar op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 onbe-
last zijn, terwijl bij de schuldeiser een waardedaling wel ten laste van het fiscale resul-
taat kan worden gebracht. De wetgever heeft zich deze incongruente behandeling 
gerealiseerd. Bij de vormgeving van het hardheidsclausulebeleid voor economisch dub-
bele belasting door toepassing van art. 10b Wet Vpb 1969 in nationale verhoudingen 
zal – zo begrijp ik de wetgever – daarmee rekening gehouden worden door als voor-
waarde voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de ontvangen rente te 
stellen dat de gesignaleerde onevenwichtigheid bij totstandkoming van een fiscale 
eenheid wordt voorkomen. Een dergelijke voorwaarde is mijns inziens overbodig.

13 Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 dat heffing op het niveau van de schuldenaar voor-
schrijft, heeft in zekere zin een ‘facultatief karakter’. Het is voor belanghebbenden 
namelijk eenvoudig om heffing op het niveau van de schuldeiser te realiseren door 
voorafgaand aan de totstandkoming van de fiscale eenheid art. 13ba Wet Vpb 1969 van 
toepassing te laten zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de vordering wordt omge-
zet in aandelenkapitaal of de leningsvoorwaarden zodanig worden gewijzigd dat de 
lening gaat functioneren als eigen vermogen in de zin van art. 10, lid 1 onderdeel d 
Wet Vpb 1969.

14 In art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 is een anticumulatieregeling opgenomen om te voor-
komen dat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 van toepassing is indien het verlies reeds eer-
der is teruggenomen. Art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 voorkomt echter niet in alle situa-
ties dubbele heffing. Zo biedt de anticumulatieregeling geen soelaas indien het verlies 
reeds is teruggenomen op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 of bij een verbonden 
natuurlijk persoon op grond van art. 3.98b Wet IB 2001.
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9.5.2 Tijdens fiscale eenheid

15 Tijdens het bestaan van de fiscale eenheid zijn onderlinge vorderingen en schulden 
non-existent. Art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 kunnen dan ook niet van toepassing zijn 
op interne schuldvorderingverhoudingen.

16 Voor de berekening van de zelfstandige winsten van de fiscale-eenheidsmaatschap-
pijen, onder andere van belang voor de verliesverrekening over het voegingstijdstip 
heen, worden onderlinge vorderingen en schulden wel in aanmerking genomen. De 
waardering van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is mijns inziens bepalend voor de waarde 
waarvoor de onderlinge vorderingen en schulden worden opgenomen op de zelfstan-
dige (begin)balansen van de fiscale-eenheidsmaatschappijen. Dit vloeit mijns inziens 
voort uit het continuïteitsbeginsel en doet ook het meeste recht aan het totaalwinst-
concept.

17 Indien een vordering op een fiscale-eenheidsmaatschappij wordt verkocht aan een niet 
tot de fiscale eenheid behorende (rechts)persoon, herleeft de schuld op de balans van 
de fiscale eenheid. Indien de vordering is verkocht voor een bedrag beneden de nomi-
nale waarde, kan dit op grond van HR 6 september 1995, BNB 1996/16c* op het verbre-
kingstijdstip niet tot een verlies leiden. Op grond van dit arrest was naar mijn mening 
onduidelijk of op een later tijdstip alsnog een verlies geclaimd kon worden door waar-
dering van de schuld op bedrijfswaarde. Naar mijn mening heeft de Hoge Raad terecht 
geoordeeld in HR 13 januari 2006, BNB 2006/189* dat de schuld op de nominale waarde 
gesteld moet worden en derhalve ook op een later tijdstip geen verlies geclaimd kan 
worden. Het maakt voor de toepassing van het in HR 6 september 1995, BNB 1996/16c* 
en HR 13 januari 2006, BNB 2006/189* geformuleerde waarderingsvoorschrift naar 
mijn mening geen verschil of het verlies op de vordering is ontstaan voorafgaand aan 
de totstandkoming van de fiscale eenheid of gedurende het bestaan van de fiscale een-
heid.

18 Indien een fiscale-eenheidsmaatschappij een onvolwaardige vordering verwerft op een 
andere fiscale-eenheidsmaatschappij leidt dit tot winst voor de fiscale eenheid. Het is 
niet duidelijk hoe deze winst moet worden toegerekend op grond van art. 15ah, lid 3 
Wet Vpb 1969. Naar mijn mening zou de winst moeten worden toegerekend aan de 
schuldenaar in het jaar dat de vordering wordt verworven.

9.5.3 Verbreking

19 De wetgever heeft bij de invoering van het nieuwe fiscale-eenheidsregime in art. 15aj, 
lid 2 Wet Vpb 1969 een waarderingsvoorschrift opgenomen in art. 15aj, lid 1 Wet Vpb 
1969 voor onderlinge vorderingen en schulden op het verbrekingstijdstip. De vorde-
ring dient op de bedrijfswaarde gesteld te worden en de schuld op de nominale waarde. 
De keuze voor waardering van de schuld op nominale waarde komt mij in beginsel 
juist voor. Waardering op nominale waarde is naar mijn mening echter niet terecht 
voor laagrentende of renteloze leningen. Vanuit het totaalwinstperspectief bezien 
wordt er na verbreking bij de schuldenaar namelijk te weinig en bij de schuldeiser te 
veel winst in aanmerking genomen.

20 In art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 is een regeling getroffen voor de situatie 
dat een vordering op een andere fiscale-eenheidsmaatschappij gedurende de fiscale 
eenheid in waarde is gedaald. De afwaardering is dan niet ten laste van het fiscale resul-
taat gebracht. Zonder nadere maatregel is de waardeaangroei van de vordering na ver-
breking van de fiscale eenheid belast. In art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 is hiervoor een 
tegenbewijsregeling getroffen. De tegenbewijsregeling biedt echter in veel situaties 
ten onrechte geen soelaas. In de eerste plaats is de anticumulatiebepaling volgens de 
letter van de wet niet van toepassing indien bij het aangaan van de fiscale eenheid de 
voorganger van 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969, ofwel de voormalige tweede standaardvoor-
waarde toepassing heeft gevonden. In de tweede plaats wordt geen tegemoetkoming 
geboden in de situatie dat na de verbreking van de fiscale eenheid opnieuw een fiscale 
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eenheid tussen de schuldeiser en schuldenaar tot stand komt. In de derde plaats biedt 
art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 geen soelaas voor de situatie dat de schuld na ontvoeging 
wordt kwijtgescholden. In de vierde plaats biedt art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 geen 
tegemoetkoming in de situatie dat een vordering op een gevoegde maatschappij is aan-
gekocht tijdens het bestaan van de fiscale eenheid en die vordering bij ontvoeging nog 
steeds onvolwaardig is. Daar komt bij dat naar mijn mening oneigenlijk gebruik van 
de regeling mogelijk is, zodat ook derden die een vordering op een (voormalige) fiscale-
eenheidsmaatschappij overnemen (indirect) gebruik van de tegenbewijsregeling kun-
nen maken. Het heeft mijns inziens de voorkeur om de in art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
getroffen regeling aan te passen. De waardeaangroei dient in beginsel altijd onbelast 
te zijn. Om te voorkomen dat derden onbedoeld hiervan kunnen profiteren kan bij-
voorbeeld bepaald worden dat de onbelastbaarheid van de waardeaangroei vervalt 
indien er een aanmerkelijke wijziging in het uiteindelijk belang optreedt van de 
schuldeiser en de schuldenaar niet langer een verbonden lichaam is.

21 Voor de toepassing van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 maakt het mijns inziens geen ver-
schil of een lening a pari of met (dis)agio wordt uitgegeven. Er dient naar mijn mening, 
mede in het licht van jurisprudentie, onder de ‘nominale waarde’ de hoofdsom van de 
lening, derhalve inclusief het (dis)agio te worden verstaan. Het waarderingsvoorschrift 
werkt dan namelijk evenwichtig uit, terwijl een andere lezing tot ongerijmde uitkom-
sten zou leiden.

22 Hoewel de ratio van de regeling met zich zou brengen dat de tegenbewijsregeling van 
art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 ook van toepassing is als het verlies op de 
vordering is teruggenomen bij een verbonden lichaam, biedt de tekst van de wet daar 
mijns inziens geen mogelijkheid voor. De wetgever heeft verzuimd om een verwijzing 
op te nemen naar verbonden lichamen zoals wel is gebeurd bij de anticumulatierege-
ling van art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969. Deze omissie dient alsnog hersteld te worden.

23 In de literatuur wordt verdedigd dat na een cessie van de vordering ook de nieuwe 
schuldeiser een beroep kan doen op de tegenbewijsregeling van art. 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969. Naar mijn mening is dat echter op grond van meerdere argumenten niet 
mogelijk. Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 kan mijns inziens toch benut worden in situa-
ties waar de bepaling niet voor bedoeld is. Indien de vordering namelijk wordt gece-
deerd aan een (lege) vennootschap die gelijktijdig met de schuldeiser en schuldenaar 
tot dezelfde fiscale eenheid behoorde en die vennootschap vervolgens wordt verkocht 
aan de beoogde cedent kan deze (indirect) toch blijven profiteren van de tegenbewijs-
regeling van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969.

24 Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 schrijft een waardering van de externe schulden op de 
bedrijfswaarde voor in geval van een ontvoeging in het zicht van liquidatie. Er is mijns 
inziens sprake van een ontvoeging in het zicht van liquidatie indien de liquidatie 
plaatsvindt binnen een periode van zes jaar na de ontvoeging en dit op het ontvoe-
gingstijdstip reeds kon worden verwacht. Niet relevant is mijns inziens of de ontvoe-
ging was ingegeven door ontgaansmotieven. Hoewel de terminologie ‘bedrijfswaarde’ 
niet gelukkig is en daarom aanpassing behoeft, acht ik de term voldoende duidelijk 
voor rechterlijke toepassing. Het begrip ‘liquidatie’ ziet mijns inziens op de situatie dat 
een rechtspersoon wordt ontbonden. Dit betekent dat in geval van situaties van faillis-
sement waarbij beëindiging plaatsvindt wegens de toestand van de boedel of insolven-
tie de bepaling kan worden toegepast. Alleen in geval van beëindiging van een faillis-
sement wegens homologatie van een akkoord kan art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969, 
ondanks de bedoeling van de wetgever, mijns inziens niet worden toegepast. Art. 15aj, 
lid 3 Wet Vpb 1969 kan naar mijn mening evenmin worden toegepast indien de ont-
voeging na het intreden van liquidatie, derhalve na de ontbinding, plaatsvindt.

25 Toepassing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is mijns inziens niet terecht indien ten 
tijde van de totstandkoming van de fiscale eenheid de schulden reeds ‘onvolwaardig’ 
zijn. Ik pleit dan ook voor een tegenbewijsregeling waarbij art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 buiten toepassing blijft indien en voor zover de belastingplichtige aantoont dat – 
in de terminologie van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 – de bedrijfswaarde van de schul-
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den ten tijde van de totstandkoming van de fiscale eenheid lager was dan de nominale 
waarde.

9.6 EVALUATIE

9.6.1 Noodzakelijkheid

Bij de totstandkoming van een fiscale eenheid verdwijnen onderlinge schuldvorderingver-
houdingen. Het is mijns inziens dan ook noodzakelijk dat een regeling wordt getroffen 
voor het geval de vordering is afgewaardeerd bij de schuldeiser of een met hem verbonden 
lichaam. Immers, na de totstandkoming van de fiscale eenheid zijn de onderlinge vorde-
ringen en schulden non-existent, zodat een eventuele waardeaangroei van een afgewaar-
deerde vordering niet meer belast kan worden.

In art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 is een regeling getroffen voor de situatie dat 
een vordering op een fiscale-eenheidsmaatschappij gedurende de fiscale eenheid in 
waarde is gedaald. Omdat de waardedaling niet ten laste van het fiscale resultaat is geko-
men, maakt art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 een onbelaste waardeaangroei voor de vordering 
mogelijk nadat de fiscale eenheid tussen de schuldeiser en schuldenaar is beëindigd. Ik 
acht de regeling van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 passend in het licht van 
de wettelijke regelingen voor afgewaardeerde vorderingen. De wetgever tracht door mid-
del van allerlei regelingen een onbelaste waardeaangroei van een afgewaardeerde vorde-
ring te voorkomen. Daarbij is het passend dat indien een vordering niet ten laste van het 
fiscale resultaat is afgewaardeerd, de aangroei ook niet wordt belast.

Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 schrijft een waardering van de externe schulden op ‘bedrijfs-
waarde’ voor in geval van een ontvoeging in het zicht van liquidatie. Gegeven het feit dat 
aan de invoering van deze bepaling onjuiste veronderstellingen ten grondslag lagen, kan 
in zijn algemeenheid aan de noodzaak van deze bepaling worden getwijfeld. Wel is deze 
bepaling mijns inziens nodig om te voorkomen dat de op grond van HR 14 oktober 1992, 
BNB 1992/392 geboden winstneming in geval van een faillissement kan worden voorko-
men door de maatschappij te ontvoegen in het zicht van faillissement. Bovendien wordt 
voorkomen dat de rentelasten tot fiscale verliezen bij de fiscale eenheid hebben geleid en 
de vrijval van de schuld door ontvoeging voorafgaande aan het faillissement niet in de 
belastingheffing kan worden betrokken.

9.6.2 Effectiviteit

Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is in het algemeen een effectieve regeling om het verschil 
tussen de boekwaarde en de nominale waarde van de vordering in de heffing te betrek-
ken. Een eventueel genomen afwaarderingsverlies wordt via deze regeling op het niveau 
van de schuldenaar gecorrigeerd. Indien de schuld echter is toegerekend aan een buiten-
landse vaste inrichting waarvan de winst is vrijgesteld op grond van een verdrag ter voor-
koming van dubbele belasting of het BvdB is art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 niet effectief. 
Evenmin is art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 effectief indien een grensoverschrijdende fiscale 
eenheid met vennootschappen in andere Europese landen op grond van het Europese 
recht mogelijk is. In het laatste geval ontstaat een substantieel heffingslek. Zonder nadere 
maatregelen kan het afwaarderingsverlies op een vordering op een EU-vennootschap niet 
worden teruggenomen bij het aangaan van een grensoverschrijdende fiscale eenheid met 
die vennootschap.

Art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 zorgt ervoor dat indien een vordering op een 
andere fiscale-eenheidsmaatschappij gedurende het bestaan van de fiscale eenheid in 
waarde is gedaald, na verbreking van de fiscale eenheid de waardeaangroei van die vorde-
ring niet belast is. De bepaling werkt echter in een te beperkt aantal situaties, zodat hij 
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onvoldoende effectief is. Ook is naar mijn mening onbedoeld gebruik door derden van de 
regeling mogelijk. Ik pleit dan ook voor een regeling waarbij de onbelaste waardeaangroei 
vervalt indien er een aanmerkelijke wijziging in het belang van de schuldeiser optreedt 
en de schuldenaar niet langer een verbonden lichaam is.

Verder is ten aanzien van art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 van belang dat ten 
onrechte geen rekening wordt gehouden met het feit dat het verlies op de vordering vóór 
voeging reeds teruggenomen kan zijn bij een verbonden lichaam. Terwijl de anticumula-
tieregeling in art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 wel verwijst naar verbonden lichamen, is dat 
bij de aanpassing van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 verzuimd. Deze omissie dient hersteld 
te worden.

Hoewel art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 niet zuiver is geformuleerd, acht ik de bepaling vol-
doende duidelijk voor rechterlijke toepassing. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is naar mijn 
mening niet effectief als een faillissement eindigt door homologatie van een akkoord. In 
dat geval wordt de vennootschap niet ontbonden en kan er mijns inziens geen sprake zijn 
van een ‘liquidatie’ in de zin van de bepaling van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969. Ook is de 
bepaling niet van toepassing indien de ontvoeging van een maatschappij plaatsvindt ná 
de ontbinding van de vennootschap. Er kan dan naar mijn mening niet gesproken worden 
van een ontvoeging ‘in het zicht van’ liquidatie. De effectiviteit van art. 15aj, lid 3 Wet 
Vpb 1969 is mijns inziens derhalve beperkter dan op het eerste gezicht lijkt.

9.6.3 Proportionaliteit

Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is van toepassing indien de waarde in het economische ver-
keer van de vordering lager is dan de nominale waarde. Indien het verschil ten laste van 
het fiscale resultaat is gebracht door de schuldeiser, wordt op deze manier het afwaarde-
ringsverlies teruggenomen op het niveau van de schuldenaar. Voor de toepassing van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is echter niet relevant of de vordering ten laste van het fis-
cale resultaat van de belastingplichtige of een verbonden lichaam is afgewaardeerd. 
Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is ook van toepassing als de vordering beneden pari is aan-
gekocht of als de afwaardering effectief niet ten laste van het Nederlandse belastbare 
resultaat heeft plaatsgevonden omdat de vordering zich bevindt in een buitenlandse vaste 
inrichting.
Toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is in die situaties mijns inziens disproporti-
oneel. Er is geen afwaarderingsverlies ten laste van het fiscale resultaat gebracht, zodat 
het ook niet nodig is bij het aangaan van een fiscale eenheid winst – nota bene ineens – 
te constateren. Overigens is de toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 in dergelijke 
situaties relatief eenvoudig te voorkomen door de vordering voorafgaand aan de totstand-
koming van een fiscale eenheid om te zetten in aandelenkapitaal. Art. 13ba Wet Vpb 1969 
is dan niet van toepassing en als vervolgens de fiscale eenheid tot stand komt, kan 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 evenmin toepassing vinden.

Indien een vordering boven pari is aangekocht en de vordering derhalve voor een hoger 
bedrag bij de schuldeiser is opgenomen dan de corresponderende schuld bij de schulde-
naar, leidt de waarderingsregel van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 er toe dat bij de schuld-
eiser een verlies wordt geconstateerd dat zonder totstandkoming van de fiscale eenheid 
nimmer zou zijn geleden. Dat verlies zou zich in de toekomst wel hebben gemanifesteerd 
bij de schuldenaar. Ik acht het disproportioneel dat in die situatie een verlies bij de schuld-
eiser wordt geconstateerd. Het zou binnen de door de wetgever gekozen systematiek 
mijns inziens juister en meer proportioneel zijn om een verlies op het niveau van de 
schuldenaar te constateren door de schuld op hetzelfde bedrag als de corresponderende 
vordering te stellen.
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Toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 leidt tot het constateren van winst bij de 
schuldenaar. Indien de winst hoger is dan de aanwezige verliezen, zal dat leiden tot ver-
schuldigdheid van belasting. Ik acht dat niet proportioneel. Aangezien er commercieel 
geen winst is en de claim van de fiscus ook op andere wijze kan worden veiliggesteld, 
dient totstandkoming van de fiscale eenheid met de daaraan verbonden voordelen, niet 
op deze wijze te worden belemmerd.

Art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 corrigeert het door de schuldeiser genomen afwaarderings-
verlies op het niveau van de schuldenaar. Het feit dat de vordering wordt gewaardeerd 
onder de nominale waarde wil niet zeggen dat de schuldenaar over voldoende compensa-
bele verliezen beschikt om de op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 geconstateerde 
winst te absorberen. Het is evenzeer mogelijk dat de schuldeiser als gevolg van de afwaar-
dering over voldoende compensabele verliezen beschikt. Het lijkt mij het meest proporti-
oneel dat een correctie plaatsvindt bij de belastingplichtige die de vordering heeft afge-
waardeerd.
Het is mogelijk dat verliezen van de schuldenaar die hebben geleid tot afwaardering van 
de vordering fiscaal ook aftrekbaar waren, maar dat die verliezen als gevolg van de met 
ingang van 2007 beperkte termijn voor verliesverrekening ex art. 20, lid 2 Wet Vpb 1969 
of op grond van art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969 of art. 20a Wet Vpb 1969 niet meer compen-
sabel zijn. Ik acht het disproportioneel dat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 tot een winst bij 
de schuldenaar leidt, die op grond van art. 20, lid 4 Wet Vpb 1969 of art. 20a Wet Vpb 1969 
niet meer verrekend kan worden met de eerder geleden verliezen die mede de oorzaak 
waren van de waardedaling van de vordering.

Art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 zorgt ervoor dat na verbreking van een fiscale 
eenheid de waardeaangroei van een vordering op een fiscale-eenheidsmaatschappij die in 
waarde is gedaald toen de schuldeiser en schuldenaar beide deel uitmaakten van dezelfde 
fiscale eenheid, niet tot de winst wordt gerekend. Dit is een proportionele regeling die in 
lijn is met het feit dat een correctie bij het verdwijnen van onvolwaardige vorderingen 
alleen op zijn plaats is als het verlies ten laste van het fiscale resultaat van de schuldeiser 
of een verbonden lichaam is gebracht. Helaas ziet art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 op een te 
beperkt aantal situaties, zodat de proportionaliteit van de regeling op dit punt verder ver-
beterd dient te worden.

Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is naar mijn mening niet voldoende proportioneel. Er dient 
naar mijn mening ook bij faillissement van een fiscale-eenheidsmaatschappij (niet zijnde 
de moedermaatschappij) een onbelaste vrijval van de schulden mogelijk te zijn voor zover 
de vrijval de aanwezige verliezen te boven gaat, omdat het faillissement van een fiscale-
eenheidsmaatschappij anders kan leiden tot verschuldigdheid van belasting (cash out) 
door de fiscale eenheid en daardoor zijn weerslag heeft op andere fiscale-eenheidsmaat-
schappijen.
Toepassing van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is mijns inziens bovendien disproportioneel 
indien ten tijde van de totstandkoming van de fiscale eenheid de schulden reeds ‘onvol-
waardig’ zijn.

9.6.4 Neutraliteit

Indien de schuldeiser een vordering met een lagere fiscale boekwaarde dan de nominale 
waarde heeft en een fiscale eenheid met de schuldenaar tot stand komt, wordt op grond 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 winst bij de schuldenaar geconstateerd voorafgaand aan 
de tostandkoming van de fiscale eenheid. Indien een vordering op een fiscale-eenheids-
maatschappij beneden pari wordt aangekocht, is op grond van HR 8 juli 1998, BNB 1998/
292c* het verschil tussen de koopsom en de nominale waarde van de schuld winst van de 
fiscale eenheid. Het maakt derhalve niet uit of de vordering reeds voor of na totstandko-
ming van de fiscale eenheid wordt aangekocht, in beide situaties wordt voor hetzelfde 
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bedrag winst geconstateerd. In zoverre is de wet- en regelgeving neutraal. Er is echter wel 
enig verschil in de uitwerking omdat bij aankoop gedurende de fiscale eenheid sprake is 
van winst op het niveau van de fiscale eenheid, zodat de winst verrekend kan worden met 
een eventueel negatief resultaat van de fiscale eenheid dan wel compensabele verliezen 
van de fiscale eenheid. In hoeverre verrekening met voorvoegingsverliezen mogelijk is, is 
niet duidelijk. Bij toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is sprake van winst op het 
niveau van de schuldenaar vóór het moment van totstandkoming van de fiscale eenheid.
Op grond van HR 6 september 1995, BNB 1996/16c* leidt de verkoop van een onvolwaar-
dige vordering op een fiscale-eenheidsmaatschappij niet tot een verlies voor de fiscale een-
heid. De schuld dient, zo blijkt uit HR 17 februari 2006, BNB 2006/169*, op nominale 
waarde te worden gesteld. Door deze regels van de Hoge Raad wordt hetzelfde resultaat 
bereikt als bij de vervreemding van de vordering ná ontvoeging van de dochtermaatschap-
pij. Dit zorgt voor neutraliteit. Het maakt derhalve geen verschil of de vordering ten tijde 
van de fiscale eenheid of na verbreking van de fiscale eenheid wordt vervreemd.

Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 bevat een waarderingsregel voor onderlinge vorderingen en 
schulden op het verbrekingstijdstip. De regeling houdt in dat vorderingen gewaardeerd 
worden op de bedrijfswaarde en schulden op de nominale waarde. Mijns inziens maakt 
het voor de bepaling geen verschil of een lening a pari of met (dis)agio wordt uitgegeven. 
Onder nominale waarde dient mijns inziens, mede in het licht van jurisprudentie, te wor-
den verstaan de hoofdsom, derhalve inclusief het (dis)agio, in welk geval de regeling neu-
traal uitwerkt.

Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 zorgt ervoor dat het fiscaal geen verschil maakt of een 
gevoegde dochtermaatschappij binnen de fiscale eenheid failliet gaat of kort voor haar 
faillissement wordt ontvoegd. In zoverre bewerkstelligt art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 neu-
traliteit.

9.6.5 Uitvoerbaarheid

De bepalingen inzake afgewaardeerde vorderingen in het fiscale-eenheidsregime zijn niet 
eenvoudig, maar leveren naar mijn mening geen specifieke uitvoeringsproblemen op.

9.6.6 Consistentie en onderlinge afstemming 

In art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 is een anticumulatieregeling opgenomen om toepassing 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 te voorkomen in situaties dat het verlies op de vordering 
op grond van een andere bepaling reeds is teruggenomen. Deze anticumulatieregeling 
kan echter niet voorkomen dat onder omstandigheden art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
meerdere malen toepassing vindt ten aanzien van dezelfde vordering. De afstemming van 
deze twee leden van art. 15ab Wet Vpb 1969 kan derhalve nog worden verbeterd.

Art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 voorkomt dat de waardeaangroei van een vor-
dering na ontvoeging wordt belast indien en voor zover de waardedaling van die vorde-
ring zich heeft voorgedaan tijdens de periode dat er een fiscale eenheid bestond tussen de 
schuldeiser en schuldenaar. Een dergelijke regeling is mijns inziens een goede tegenhan-
ger van de regeling van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Ten onrechte wordt hier niet, zoals 
bij art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 wel gebeurt, een groepsbenadering toegepast. Evenals bij 
art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 dient te worden verwezen naar toepassing van art. 13b of 
13ba Wet Vpb 1969 bij verbonden lichamen. Ook als bij een verbonden lichaam het verlies 
reeds is teruggenomen, dient de waardetoename op grond van art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 
1969 namelijk onbelast te zijn.

Naar mijn mening heeft de Hoge Raad in HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* terecht geoor-
deeld dat de aankoop van een vordering op een met de belastingplichtige in een fiscale 
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eenheid opgenomen dochtermaatschappij tot winst leidt voor de fiscale eenheid. Dit zorgt 
voor een consistente fiscale behandeling van onvolwaardige vorderingen. Het maakt daar-
door weinig verschil of de vordering vóór de totstandkoming van een fiscale eenheid 
wordt verworven in welk geval art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 van toepassing is bij de voe-
ging, of na de totstandkoming van de fiscale eenheid in welk geval de regel van HR 8 juli 
1998, BNB 1998/292c* van toepassing is.
Dat verkoop van een onvolwaardige vordering op een gevoegde fiscale-eenheidsmaat-
schappij niet tot een verlies voor de fiscale eenheid leidt, zoals de Hoge Raad in HR 
6 september 1995, BNB 1996/16c* heeft beslist, acht ik juist. Hoewel er mijns inziens argu-
menten zijn aan te dragen voor een waardering van de schuld op de waarde van de corres-
ponderende vordering, acht ik waardering van de schuld op nominale waarde, zoals de 
Hoge Raad ook heeft voorgeschreven in HR 13 januari 2006, BNB 2006/189*, juist. Op deze 
wijze wordt namelijk hetzelfde resultaat bereikt als bij de vervreemding van de vordering 
na ontvoeging van de dochtermaatschappij.
De behandeling van de aan- en verkoop van een onvolwaardige onderlinge schuldvorde-
ring tijdens de fiscale eenheid is als gevolg van de in HR 6 september 1995, BNB 1996/16c* 
en HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c*, geformuleerde rechtsregels dan ook consistent met de 
behandeling daarvan bij de totstandkoming of beëindiging van een fiscale eenheid.

9.6.7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht

De regelingen bij de fiscale eenheid betreffende afgewaardeerde vorderingen, bevatten 
naar mijn mening geen elementen die in strijd komen met het Europese of internationale 
recht. Indien op grond van het Europese recht ook grensoverschrijdende fiscale eenheden 
zijn toegestaan, verandert dat de conclusies als zodanig niet. Zoals hiervoor aangegeven 
dreigt wel een substantieel heffingslek indien een grensoverschrijdende fiscale eenheid 
mogelijk is. Dit potentiële heffingslek pleit er mijns inziens eveneens voor om een afwaar-
deringsverlies bij de totstandkoming van de fiscale eenheid terug te nemen op het niveau 
van de schuldeiser.
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10 Fusies, splitsing en afgewaardeerde vorderingen

10.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt in de paragrafen 10.2 tot en met 10.5 achtereenvolgens ingegaan 
op de problematiek van afgewaardeerde vorderingen in de samenloop met de bedrijfsfu-
sie, de juridische fusie, de juridische (af)splitsing en de aandelenfusie. Daarbij wordt in het 
kader van dit onderzoek uitgegaan van een fusie of splitsing waarbij alleen vennootschap-
pen betrokken zijn.1 Overigens zal een fusie of splitsing met een andere toegestane rechts-
vorm niet tot wezenlijk andere conclusies leiden.
Iedere paragraaf begint met de civielrechtelijke aspecten van de fusie of splitsing, waarna 
de algemene fiscaalrechtelijke aspecten worden beschreven. Vervolgens wordt voor de 
situaties van de bedrijfsfusie, de juridische fusie en de splitsing stilgestaan bij de gevolgen 
van het tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden. Daarna wordt ingegaan op 
een mogelijke toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 bij de betreffende fusie of splitsing. 
Tot slot wordt de mogelijke toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 geanalyseerd. De 
mogelijke toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 wordt zowel vanuit de betrokken 
vennootschappen als de aandeelhouders bezien. In paragraaf 10.6 worden de bevindingen 
samengevat.

10.2 BEDRIJFSFUSIE

10.2.1 Civielrechtelijke aspecten van de bedrijfsfusie

In het BW komt het begrip ‘bedrijfsfusie’ niet voor. Van Schilfgaarde en de Winter noe-
men als kenmerk van de bedrijfsfusie dat een van de fusiepartners het bedrijf van de 
ander overneemt. Dat kan gebeuren tegen betaling in contanten, tegen uitgifte van aan-
delen, door combinatie van die twee of met behulp van een andere betalings- en financie-
ringsvariant.2

De bedrijfsfusie is vooral een fiscaal begrip. Er is in fiscalibus sprake van een bedrijfsfusie 
indien een onderneming of gedeelte van een onderneming wordt overgedragen tegen uit-
gifte van aandelen door de overnemer, eventueel met een geringe bijbetaling in contan-
ten. Vanuit civielrechtelijk oogpunt is er sprake van een overdracht van afzonderlijke 
activa en passiva. De verschillende leveringsvereisten ten aanzien van de activa en passiva 
zullen in acht genomen moeten worden. Zo is art. 3:89 BW van toepassing voor de leve-
ring van onroerende zaken, art. 3.90 BW voor de levering van roerende zaken, art. 3.93 
BW voor de levering van rechten aan toonder of order en art. 3:94 BW voor de levering 
van vorderingen op naam. Voor schuld- en contractsoverneming zijn art. 6:155 BW tot en 
met 6:159 BW van toepassing. Voor de werknemers die werkzaam zijn in de overgedragen 
onderneming geldt dat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaat op de overne-
mer, aldus art. 7:663 BW.

1 Art. 2:308, lid 1 BW bepaalt dat de groep rechtspersonen die partij kunnen zijn bij een juridische 
fusie en (af)splitsing bestaat uit de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschap-
pij, de stichting, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap.

2 P. van Schilfgaarde, bewerkt door J. de Winter, Van de NV en de BV, Kluwer, Deventer 2003, p. 329.
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10.2.2 Fiscaalrechtelijke aspecten van de bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie draagt een vennootschap een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming over aan een andere vennootschap tegen uitreiking van aandelen. In begin-
sel zal het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de boekwaarde van de 
overgedragen activa en passiva tot de fiscale winst gerekend moeten worden. Er is dan 
sprake van een zogenoemde ruisende bedrijfsfusie.
Op grond van art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt onder voorwaarden de bij de bedrijfsfusie 
behaalde boekwinst niet in aanmerking genomen. Dit wordt de geruisloze bedrijfsfusie 
genoemd. De voorwaarden voor de geruisloze bedrijfsfusie luiden als volgt:
– voor het bepalen van de winst bij de overdrager en de overnemer zijn dezelfde bepa-

lingen van toepassing;
– de overnemer kan niet op de voet van art. 20 Wet Vpb 1969 aanspraak maken op de 

verrekening van verliezen, op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter-
zake van buitenlandse resultaten, op toepassing van de octrooibox of op toepassing 
van de deelnemingsverrekening;

– latere heffing is verzekerd.
Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, kan de bedrijfsfusie op grond 
van het tweede lid van art. 14 Wet Vpb 1969 toch geruisloos plaatsvinden, mits wordt vol-
daan aan de door de minister te stellen voorwaarden.
Het vierde lid bepaalt dat geen geruisloze bedrijfsfusie mogelijk is indien de bedrijfsfusie 
in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
Het zevende lid regelt dat de in het tweede lid bedoelde voorwaarden slechts mogen strek-
ken ter verzekering van de heffing en de invordering. Ook mogen de voorwaarden betrek-
king hebben op het bepalen van de in een jaar genoten winst van de verkrijgende rechts-
persoon, de toelaatbare reserves en de verrekening van verliezen.

10.2.3 Tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden

Indien de overdrager een vordering heeft op de overnemer respectievelijk een schuld 
heeft aan de overnemer en deze vordering of schuld onderdeel uitmaakt van de activa en 
passiva die worden overgedragen in het kader van de bedrijfsfusie, komen de vordering 
en schuld in één hand en gaan deze door schuldvermenging teniet.3 De vraagt komt op 
wat het gevolg is van een dergelijke schuldvermenging in het kader van een bedrijfsfusie 
als de waarde van de vordering niet gelijk is aan de nominale waarde van de schuld.

10.2.3.1 De overdrager heeft een afgewaardeerde vordering op de overnemer
Allereerst de situatie dat de overdragende vennootschap een afgewaardeerde vordering 
heeft op de overnemer. Veronderstel dat sprake is van een vordering met een nominale 
waarde van 1.000, welke is afgewaardeerd naar nihil. De overdrager draagt zijn onderne-
ming over en onderdeel van deze onderneming is de afgewaardeerde vordering. De over-
drager zal aandelen uitgereikt krijgen voor de waarde van hetgeen hij inbrengt, derhalve 
de waarde van de onderneming. Als gevolg van de overdracht van de vordering zal bij de 
overnemer de vordering en schuld tenietgaan door schuldvermenging. Hieronder wordt 
een en ander schematisch en met balansen geïllustreerd.

3 Zie art. 6:161 BW. Indien sprake is van een vordering aan toonder treedt geen schuldvermenging 
op, aldus het tweede lid, onderdeel b van art. 6:161 BW.
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Bij de overdracht van de vordering realiseert de overdrager het verlies op de vordering.
Bij de overnemer neemt het vermogen met 1.000 toe als gevolg van de inbreng van activa 
ter waarde van 1.000. Daarnaast levert de schuldvermenging de overnemer een vermo-
gensvooruitgang van 1.000 op.
De vraag doet zich voor of de vermogenssprong uit hoofde van de schuldvermenging tot 
de winst van de overnemer behoort. Indien D alleen de vordering, derhalve zonder de 
onderneming, om niet (of voor een gering bedrag) zou verwerven, zou de schuldvermen-
ging tot belastbare winst leiden. Voor zover de winst uitgaat boven de aanwezige verlie-
zen, is de winst vrijgesteld op grond van de kwijtscheldingsfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 
2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969.4 Indien een afgewaardeerde vordering wordt ver-
rekend met de stortingsplicht uit hoofde van door de overnemer uitgegeven aandelen, zal 
op grond van HR 26 april 1978, BNB 1978/140 bij de overnemer geen winst worden gecon-
stateerd.5

Resteert de vraag of sprake kan zijn van een inbreng van de vordering uit hoofde van aan-
deelhoudersmotieven zoals in HR 10 maart 1993, BNB 1993/237* aan de orde was, in welk 
geval ook geen winst wordt geconstateerd. Indien de overdrager nog geen aandeelhouder 
is in de overnemer, lijkt mij een kwalificatie van de inbreng van de onderneming met vor-
dering vanuit aandeelhoudersmotieven niet aan de orde. De overdrager is immers nog 
geen aandeelhouder, zodat geen sprake kan zijn van een bevoordeling uit hoofde van aan-
deelhoudersmotieven. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal de kwalificatie als 
inbreng uit hoofde van aandeelhoudersmotieven mijns inziens niet snel aan de orde zijn 
omdat de waardetoename van de overnemer als gevolg van de schuldvermenging aan alle 
aandeelhouders ten goede komt. Binnen concernverhoudingen kan onder omstandighe-
den wel betoogd worden dat sprake is van een inbreng van de onderneming met de afge-
waardeerde vordering uit hoofde van aandeelhoudersmotieven.
Mijns inziens zal de vermogenssprong die ontstaat doordat de afgewaardeerde vordering 
tot het vermogen van de schuldenaar gaat behoren en de vordering en schuld vervolgens 
tenietgaan tot de belastbare winst behoren.6De kwijtscheldingswinstvrijstelling zal van 

Balans M Balans M

Activa 1.000 EV 1.000 Deelneming 1.000 EV 1.000

Vordering 0

Deelneming 0

Balans D Balans D

Activa 1.000 EV -/- 1.000 Activa 1.000 EV 0

Schuld 1.000 Schuld 1.000

4 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.
5 Zie ook M.G. de Weerdt- de Jong, NDFR aant. 4.9.2.2. bij art. 14 Wet Vpb 1969.
6 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 

2007, p. 183-184.
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toepassing zijn voor zover de winst het door de overnemer geleden jaarverlies en reeds 
aanwezige verliezen teboven gaat.7

Indien de afgewaardeerde vordering niet wordt ingebracht en de waarde van die vorde-
ring toeneemt als gevolg van de inbreng uit hoofde van de bedrijfsfusie, kan die waarde-
toename mijns inziens niet worden belast. Ik verwijs naar hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.2.5.8

10.2.3.2 De overnemer heeft een afgewaardeerde vordering op de overdrager
Indien de overnemer een afgewaardeerde vordering heeft op de overdrager, is het de 
vraag of de fiscale gevolgen hetzelfde zijn als in de omgekeerde situatie. Veronderstel een 
nominale vordering bij de overnemer van 1.000 op de overdrager welke is afgewaardeerd 
naar nihil. De overdrager draagt zijn onderneming met een waarde van 1.000 over aan de 
overnemer en onderdeel daarvan is de nominale schuld van 1.000 aan de overnemer. Bij 
de overdracht komen de vordering en schuld in één hand bij de overnemer en gaan die 
door schuldvermenging teniet. Hieronder wordt een en ander schematisch en met balan-
sen geïllustreerd.

Indien de overdrager aandelen krijgt uitgereikt die een waarde van (nagenoeg) nihil ver-
tegenwoordigen, zal bij de overdrager (nagenoeg) geen winst worden geconstateerd. Hij 
brengt een onderneming en een schuld met een totale waarde van (nagenoeg) nihil in en 
ontvangt aandelen ter waarde van (nagenoeg) nihil. Indien de overdrager activa tezamen 
met de schuld inbrengt voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de schuld, 
weet de overdrager zich voor een bedrag beneden de nominale waarde van zijn schuld 
bevrijd. Voor zover dat het geval is, is bij de overdrager sprake van winst.9 Het zal echter 
van de feiten en omstandigheden afhangen of zich dat voordoet. Bij de overnemer zal de 
schuldvermenging tot winst leiden. Ter illustratie van het voorgaande kan gedacht wor-
den aan de situatie dat de overdrager activa van 900 inbrengt tezamen met een schuld van 

7 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.
8 Zie ook W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, 

Kluwer, Deventer 2008, p. 213.

Balans M Balans M

Activa 1.000 EV -/- 1.000 EV 0

Deelneming 0 Schuld bank 1.000 Deelneming 1.000 Schuld Bank 1.000

Schuld D 1.000

Balans D Balans D

Vordering 0 EV 0 Activa 1.000 EV 1.000

9 W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 216, meent blijkbaar dat de debiteur zich altijd weet te bevrijden voor een 
bedrag gelijk aan de waarde van de corresponderende vordering bij de overnemer. Ook J.A.R. van 
Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, p. 183-184 
menen dat bij de debiteur winst wordt geconstateerd voor het verschil tussen de nominale 
waarde van de schuld en de bedrijfswaarde.
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1.000. Dit leidt bij de overdrager tot een winst van 100 en bij de overnemer, uitgaande van 
een waardering van de vordering op nihil, tot een belaste winst van 900.
Ervan uitgaande dat de overdrager de schuld tegen nominale waarde overdraagt en de 
gezamenlijke waarde van de inbreng nihil is, realiseert de overnemer een vermogensvoor-
uitgang van 1.000 als gevolg van de schuldvermenging Zoals uit de hiervoor weergegeven 
balans blijkt, neemt het eigen vermogen van de overnemer dan toe van nihil tot positief 
1.000. Mijns inziens is het behaalde voordeel als gevolg van de schuldvermenging een 
belast voordeel uit de onderneming.10 Aangezien in deze situatie de overnemer de vorde-
ring heeft, is evident dat geen sprake kan zijn van een omzetting van een schuld of infor-
mele kapitaalstorting zoals in HR 26 april 1978, BNB 1978/140 respectievelijk HR 10 maart 
1993, BNB 1993/237*.
De toename van het eigen vermogen van D bv leidt ook tot een vermogensvooruitgang bij 
M bv. Deze waardestijging bij M bv kwalificeert mijns inziens als een onbelast voordeel 
uit hoofde van de deelneming, mits M een deelneming in D heeft (verkregen) en deze deel-
neming niet als laagbelaste beleggingsdeelneming kwalificeert.
Indien sprake is van een gefaciliteerde bedrijfsfusie geldt mijns inziens het volgende. 
Zoals hiervoor aangegeven is bij de overdrager alleen sprake van winst indien hij zich 
weet te bevrijden van zijn schuld voor een bedrag onder de nominale waarde. Op grond 
van art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft deze winst niet in aanmerking te worden geno-
men, aangezien sprake is van ‘met of bij de overdracht behaalde winst’. Bij de overnemer 
zal winst worden geconstateerd als gevolg van de schuldvermenging. Voor de winst bij de 
overnemer geldt de bedrijfsfusiefaciliteit niet. Ook de fusierichtlijn11 ziet daar niet op. De 
richtlijn ziet alleen op het voorkomen van belastingheffing over meerwaarden bij de over-
drager, maar ziet niet op winst die bij de debiteur wordt behaald als gevolg van de schuld-
vermenging. Bovendien is de winst bij de crediteur/overnemer mijns inziens geen winst 
als gevolg van de fusie, maar als gevolg van schuldvermenging.
Indien bij de overnemende vennootschap de schuld respectievelijk de vordering tot het 
buitenlands ondernemingsvermogen behoort, geldt mijns inziens het volgende. De winst 
die ontstaat als gevolg van de schuldvermenging zal winst van de vaste inrichting vormen. 
De winst als gevolg van de schuldvermenging is dan weliswaar onderdeel van de generale 
winst, maar zal vervolgens worden vrijgesteld indien een belastingverdrag of het Besluit 
voorkoming dubbele belasting 2001 van toepassing is.
Op een eventuele toepassing van art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 bij het tenietgaan van de 
onderlinge schuldvorderingverhouding ga ik hierna in paragraaf 10.2.4 en 10.2.5 in.

10.2.3.3 Afwaarderingsverlies wordt altijd teruggenomen bij overnemer
Het valt op dat zowel in de situatie dat het afwaarderingsverlies zich bij de overdrager 
heeft voorgedaan als in de situatie dat het afwaarderingsverlies zich bij de overnemer 
heeft voorgedaan, de terugname van dat afwaarderingsverlies plaatsvindt bij de overne-
mer. Alleen indien en voor zover de overdrager zich van zijn schuld weet te bevrijden voor 
een bedrag onder de nominale waarde is sprake van een winst bij de overdrager.
In de situatie,waarin de overnemer het verlies ten laste van zijn resultaat heeft gebracht, 
is het een terugname van een eerder door de overnemer zelf geleden fiscaal verlies. In de 
eerstgenoemde situatie wordt het verlies dat bij de overdrager is geclaimd, op het niveau 
van de overnemer teruggenomen. Omdat winst wordt geconstateerd bij een andere belas-
tingplichtige dan degene die het verlies heeft geleden, kan dat tot ongewenste uitkomsten 
leiden. Zo is het mogelijk dat de door de overdrager geleden verliezen fiscaal niet verre-

10 Evenzo M.G. de Weerdt-de Jong, NDFR aant. 4.9.2.2. bij art. 14 Wet Vpb 1969.
11 Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 

regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met 
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statu-
taire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere zoals gewijzigd bij richtlijn 
2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 en aangevuld door de Richtlijnen inzake de toetre-
ding van nieuwe lidstaten.
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kend zijn of kunnen worden, terwijl de winst bij de overnemer tot cash out leidt, omdat 
geen sprake is van fiscale verliezen.

10.2.3.4 Staatssecretaris meent dat latere heffing niet verzekerd is
De staatssecretaris is van mening dat latere heffing niet verzekerd is indien tot het vermo-
gen van de overdrager of de overnemer een vordering behoort, welke is afgewaardeerd en 
de bedrijfsfusie tot schuldvermenging leidt.12 De bedrijfsfusie kan derhalve niet op grond 
van art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 geruisloos plaatsvinden. De staatssecretaris licht niet toe 
waarom het tenietgaan van de onderlinge schuldvorderingverhouding naar zijn mening 
niet tot fiscale winst leidt.
Indien latere heffing niet verzekerd is, kan de bedrijfsfusie gefaciliteerd plaatsvinden op 
grond van het derde lid van art. 14 Wet Vpb 1969 met toepassing van de standaardvoor-
waarden. Standaardvoorwaarde 1 heeft betrekking op onderlinge vorderingen en schul-
den en luidt als volgt:

‘Vorderingen van de overnemer op de overdrager dan wel vorderingen van de 
overdrager op de overnemer, die als gevolg van de bedrijfsfusie door schuldver-
menging te niet gaan, worden onmiddellijk voorafgaand aan het overgangstijd-
stip gewaardeerd op de bedrijfswaarde, doch niet hoger dan de nominale 
waarde. Schulden welke staan tegenover de in de vorige volzin bedoelde vorde-
ringen, worden onmiddellijk voorafgaand aan het overgangstijdstip gewaar-
deerd op het bedrag waarvoor die vorderingen zijn gewaardeerd.’13

Het in deze standaardvoorwaarde gegeven waarderingsvoorschrift komt overeen met het 
waarderingsvoorschrift voor onderlinge vorderingen en schulden bij de totstandkoming 
van een fiscale eenheid, zoals neergelegd in art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969.
In het besluit bij de bedrijfsfusie wordt in de toelichting op deze voorwaarde aangegeven, 
dat door de bepaling het verschil tussen de boekwaarde van de schuld en die van de daar-
tegenoverstaande vordering wordt geneutraliseerd voordat die schuld en vordering door 
schuldvermenging tenietgaan. Tevens wordt nog vermeld dat onder vorderingen mede 
obligaties worden begrepen.14

Zoals hiervoor in paragraaf 10.2.3.1 aan de orde is geweest, wordt op grond van HR 
26 april 1978, BNB 1978/140 geen winst geconstateerd indien de stortingsplicht wordt ver-
rekend met de nominale waarde van de schuld of de vordering wordt ingebracht. De fiscus 
behoudt in die situaties echter zijn claim op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969. Aangezien 
latere heffing verzekerd is, kan de bedrijfsfusie naar mijn mening derhalve op grond van 
art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 plaatsvinden. In de situatie dat de overdrager geen deelneming 
heeft of verkrijgt in de overnemende vennootschap en art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toe-
passing vindt, is latere heffing eveneens verzekerd. In die situatie is immers de deelne-
mingsvrijstelling niet van toepassing op de dividenden en boekwinsten op de aandelen in 
de overnemer.
Indien de overdragende vennootschap de schuldenaar is, zal zoals in de vorige paragraaf 
bleek de schuldvermenging altijd tot een winst leidden. Er behoeft derhalve geen claim 
veiliggesteld te worden door middel van de standaardvoorwaarde.
Ik concludeer dan ook dat bij de bedrijfsfusie altijd heffing plaatsvindt of latere heffing is 
verzekerd in de situatie dat de waarde van de vordering afwijkt van de nominale waarde 
van de schuld. Standaardvoorwaarde 1 is derhalve niet nodig om (latere) heffing te verze-
keren en derhalve onverbindend.

12 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041, punt 9, V-N 2001/8.7.
13 Voorwaarde 1 zoals opgenomen in de bijlage bij het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/

3041, V-N 2001/8.7
14 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041, punt 9, V-N 2001/8.7.
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10.2.4 Samenloop met artikel 13b Wet Vpb 1969

10.2.4.1 Verdwijnen van onderlinge vorderingen en schulden
De vraag komt op of bij het tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden bij een 
bedrijfsfusie art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing kan zijn. Hieronder wordt eerst inge-
gaan op de situatie dat de overdrager een afgewaardeerde vordering heeft op de overne-
mer. Vervolgens wordt ingegaan op de omgekeerde situatie wanneer de overnemer een 
vordering heeft op de overdrager.

De overdrager heeft een afgewaardeerde vordering op de overnemer
Indien de overdrager een afgewaardeerde vordering heeft op de overnemer en deze aan 
de overnemer overdraagt in het kader van een bedrijfsfusie is art. 13b, lid 1 juncto 
art. 13b, lid 2, onderdeel a Wet Vpb 1969 van toepassing indien de overnemer en de over-
drager reeds voor de bedrijfsfusie met elkaar verbonden zijn. Dan is namelijk voldaan aan 
de voorwaarden voor toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969: er is sprake van een door de 
belastingplichtige afgewaardeerde vordering op een deelneming en deze vordering wordt 
vervreemd aan een verbonden lichaam. Bij een ruisende bedrijfsfusie ontstaat dubbele 
heffing. Op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 wordt het verlies namelijk bij de overdrager 
teruggenomen en bij de overnemer wordt voor hetzelfde bedrag winst geconstateerd als 
gevolg van de schuldvermenging. Alleen in de situatie dat sprake is van een verrekening 
van de schuld met de stortingsverplichting of de inbreng plaatsvindt uit hoofde van aan-
deelhoudersmotieven, wordt geen winst bij de overnemer geconstateerd. Wel vindt dan 
bij de overdrager art. 13ba Wet Vpb 1969 toepassing.
Indien sprake is van een gefaciliteerde bedrijfsfusie op grond van art. 14, lid 1 Wet Vpb 
1969 behoeft de op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 geconstateerde winst niet in aanmer-
king genomen te worden. In die situatie wordt derhalve alleen geheven over de bij de 
overnemer als gevolg van de schuldvermenging geconstateerde winst.

Indien wel sprake is van een deelnemingsrelatie tussen de overdrager en overnemer, maar 
geen sprake is van verbondenheid, vindt art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing. Ook 
indien verbondenheid ontstaat door de bedrijfsfusie is art. 13b Wet Vpb 1969 mijns 
inziens niet van toepassing, zo heb ik in hoofdstuk 8, paragraaf 8.2.5.2 uiteengezet. Door 
de vervreemding tegen uitgifte van aandelen ontstaat verbondenheid, maar er kan dan 
niet gezegd worden dat wordt vervreemd aan een verbonden lichaam.15 Wel kan art. 13ba 
Wet Vpb 1969 in deze situaties van toepassing kan zijn. Er treedt in de situatie dat geen 
sprake is van verbondenheid derhalve geen dubbele heffing op.

De overnemer heeft een afgewaardeerde vordering op de overdrager
Indien de overnemer de vordering op de overdrager heeft afgewaardeerd en vervolgens 
een bedrijfsfusie plaatsvindt, kan art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Ter illustra-
tie de volgende situatie.

15 In tegenstelling tot de regeling voor de fusie en splitsing kent de bedrijfsfusie niet de fictie dat 
het lichaam waaraan wordt vervreemd, wordt geacht een verbonden lichaam te zijn.
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Zowel de overdrager M als de aandeelhouder AH zijn verbonden met de overnemer. Bij de 
bedrijfsfusie is voldaan aan alle voorwaarden van art. 13b Wet Vpb 1969 om tot toepassing 
van de sanctie te concluderen. Er is sprake van een vordering die is afgewaardeerd door 
de belastingplichtige (D) en er is sprake van een verbonden lichaam, namelijk AH, die een 
deelneming heeft in de schuldenaar (M). Op grond van het derde lid van art. 13b Wet Vpb 
1969 vindt dan de sanctie toepassing als de onderneming of een gedeelte van de onderne-
ming van de schuldenaar wordt overgedragen aan de belastingplichtige.
Bij een ruisende bedrijfsfusie wordt het afwaarderingsverlies bij de belastingplichtige 
tweemaal teruggenomen. Allereerst moet de belastingplichtige op grond van art. 13b Wet 
Vpb 1969 een winst in aanmerking nemen ter grootte van het afwaarderingsverlies. In de 
tweede plaats wordt voor hetzelfde bedrag winst geconstateerd als gevolg van de schuld-
vermenging.
Een geruisloze bedrijfsfusie kan naar de mening van de staatssecretaris alleen op grond 
van art. 14, lid 2 Wet Vpb 1969 gefaciliteerd plaatsvinden. In de toelichting op de stan-
daardvoorwaarden bij de bedrijfsfusie ter zake van de toepassing van art. 13b en 13ba Wet 
Vpb 1969 is echter niet de tegemoetkoming opgenomen die wel is opgenomen in de toe-
lichting bij de standaardvoorwaarden bij de juridische fusie en juridische afsplitsing.16 Die 
tegemoetkoming houdt in dat na toepassing van het herwaarderingsvoorschrift op grond 
van de eerste standaardvoorwaarde toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 achter-
wege blijft.
Anders dan de staatssecretaris ben ik van mening dat de fusie op grond van art. 14, lid 1 
Wet Vpb 1969 geruisloos kan plaatsvinden, derhalve zonder toepassing van de standaard-
voorwaarden. Dit zal echter niet de voorkeur van belastingplichtige hebben vanwege de 
dubbele heffing. Er dient dan ook in art. 13b Wet Vpb 1969 een samenloopregeling te 
komen die toepassing van de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 uitsluit indien als gevolg 
van de schuldvermenging reeds winst wordt geconstateerd.

Er treedt eveneens overkill op in de situatie dat een vordering is afgewaardeerd door een 
verbonden lichaam, aan de belastingplichtige is overgedragen en vervolgens een bedrijfs-
fusie plaatsvindt waarbij de schuldvorderingverhouding tenietgaat. Bij de overdracht aan 
de belastingplichtige heeft art. 13b Wet Vpb 1969 bij dat verbonden lichaam toepassing 
gevonden. Indien vervolgens een bedrijfsfusie plaatsvindt waarbij de belastingplichtige is 
betrokken, dient er mijns inziens een tegemoetkoming te zijn zodat niet opnieuw winst 
wordt geconstateerd ter zake van de afgewaardeerde vordering. In art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 
1969 is voor de fiscale eenheid waar zich een soortgelijke situatie kan voordoen, wel een 
dergelijke tegemoetkoming getroffen.

16 Zie de toelichting op standaardvoorwaarde 1 onder punt 5 van het besluit van 19 december 2000, 
nr. CPP2000/3131M, V-N 2001/8.3 en de toelichting op standaardvoorwaarde a1 onder punt 5 van 
het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M, V-N 2001/8.1.
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In de situatie dat vanwege een verrekening van de schuld met de stortingsplicht geen 
winst optreedt bij de overnemer, doet de overkill zich niet voor. Art. 13ba Wet Vpb 1969 
blijft dan namelijk ook achterwege vanwege de in art. 13ba, lid 3 Wet Vpb 1969 getroffen 
samenloopregeling.

10.2.4.2 De overdrager brengt een afgewaardeerde vordering op een deelneming in
Indien een afgewaardeerde vordering op een deelneming, niet zijnde de overnemer, 
wordt overgedragen in het kader van een bedrijfsfusie kan art. 13b Wet Vpb 1969 van toe-
passing zijn. Ter illustratie de volgende situatie.

M bv heeft een afgewaardeerde vordering op X bv. Vervolgens wordt de vordering op X bv 
in het kader van de bedrijfsfusie overgedragen aan D bv.
De overdracht van de vordering op X bv aan D bv zal leiden tot toepassing van art. 13b Wet 
Vpb 1969. Er is immers sprake van een afgewaardeerde vordering op een deelneming, 
welke vordering wordt vervreemd aan een verbonden lichaam. Deze winst die bij de 
bedrijfsfusie wordt behaald zal echter op grond van art. 14 Wet Vpb 1969 zijn vrijgesteld. 
Er gaat geen claim verloren, omdat de overnemer ten aanzien van de verkregen vermo-
gensbestanddelen, waaronder de afgewaardeerde vordering, in de plaats treedt van de 
overdrager. Door de indeplaatstredingsfictie gaat het afwaarderingsverleden over naar de 
overnemer. De verbondenheidsrelaties van de overdrager gaan mijns inziens niet over.17 
Wanneer D bv bijvoorbeeld de vordering verkoopt aan een verbonden lichaam of X bv de 
onderneming overdraagt aan een verbonden lichaam van D bv zal de sanctie van art. 13b 
Wet Vpb 1969 ten aanzien van D bv in werking treden. Vervreemding na de bedrijfsfusie 
van de afgewaardeerde vordering aan een vennootschap die wel met de overdrager, maar 
niet met de overnemer is verbonden leidt derhalve niet tot toepassing van de sanctie, ter-
wijl vervreemding aan die vennootschap vóór de bedrijfsfusie wel tot toepassing van de 
sanctie zou hebben geleid.

In het besluit wordt opgemerkt dat latere heffing niet verzekerd zal zijn indien de vorde-
ring na de overdracht bij de overnemer geen deel uitmaakt van het Nederlandse onderne-
mingsvermogen.18 In dat geval kan met een beroep op art. 14, lid 2 Wet Vpb 1969 de 
bedrijfsfusie wel gefaciliteerd plaatsvinden, maar zal de faciliteit geen betrekking hebben 
op de vorderingen die onderdeel van het buitenlands ondernemingsvermogen gaan uit-
maken.19 Naar mijn mening is latere heffing echter wel verzekerd, indien er geen vrijstel-

17 Evenzo, J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 
2007, p. 185.

18 Zie over deze problematiek ook R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, ‘Splits jij of fuseer ik (of 
omgekeerd?): de gevolgen van het wetsvoorstel inzake de fiscale begeleiding van juridische split-
sing en fusie voor de betrokken lichamen’, FED 1997/871.

19 Zie punt 7.2 van de toelichting op de standaardvoorwaarden, besluit van 19 december 2000, nr. 
CPP2000/3041, punt 9, V-N 2001/8.7.
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ling voor de winst van de vaste inrichting wordt verleend op grond van een verdrag of het 
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In dat geval kan naar mijn mening dan ook 
met een beroep op art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 een geruisloze bedrijfsfusie plaatsvinden. 
Overigens is toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 op grond van EG-recht mijns inziens 
niet toegestaan indien de vordering tot het buitenlands ondernemingsvermogen van de 
overnemer gaat behoren.20

Indien na de overdracht van de vordering aan een verbonden lichaam uit hoofde van de 
bedrijfsfusie er geen verbonden lichaam van de nieuwe schuldeiser meer is dat een deel-
neming heeft in de schuldenaar, is art. 13b Wet Vpb 1969 bij de overnemer niet meer van 
toepassing. De volgende situatie als illustratie.

M bv heeft een afgewaardeerde vordering op X bv. Op de overdracht van de vordering aan 
D bv in het kader van een bedrijfsfusie is art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing. Er is 
immers sprake van een afgewaardeerde vordering, het verbonden lichaam GM bv heeft 
een deelneming in de schuldenaar en de vordering wordt overgedragen aan D bv, een met 
M bv verbonden lichaam. De geconstateerde winst wordt echter op grond van art. 14, lid 1 
Wet Vpb 1969 vrijgesteld en D bv treedt ten aanzien van de verkregen vordering in de 
plaats van M bv. Echter, na de overdracht is er geen met de belastingplichtige verbonden 
lichaam meer dat een deelneming heeft in de schuldenaar. Art. 13b Wet Vpb 1969 kan 
derhalve geen toepassing meer vinden bij D bv.
Aangezien in die situatie latere heffing niet verzekerd is, zal een beroep gedaan moeten 
worden op de faciliteit van art. 14, lid 2 Wet Vpb 1969 en zal er een aanvullende voor-
waarde gesteld moeten worden.21

10.2.4.3 Gevolgen voor aandeelhouder met een afgewaardeerde vordering
In geval van een bedrijfsfusie kan ook bij de aandeelhouder van het overdragende lichaam 
13b Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Ter illustratie de volgende situatie.

20 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.4.3.4.
21 Zie ook J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 

2007, p. 186.
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GM bv heeft een afgewaardeerde vordering op M bv. M bv draagt in het kader van een 
bedrijfsfusie haar onderneming (exclusief de schuld aan GM) over aan D bv. Bij GM bv 
vindt op grond van art. 13b, lid 1 en 3 Wet Vpb 1969 de sanctie toepassing, omdat sprake 
is van een afgewaardeerde vordering op een deelneming en de schuldenaar zijn onderne-
ming overdraagt aan een verbonden lichaam. Toepassing van de sanctie van art. 13b Wet 
Vpb 1969 is in deze situatie in strijd met de ratio van de regeling.22 Art. 13b Wet Vpb 1969 
probeert te voorkomen dat de belaste opwaardering van de vordering onmogelijk wordt 
gemaakt door overdracht van de onderneming van de schuldenaar aan een groepsmaat-
schappij. Omdat in dit geval de overdracht plaatsvindt aan een dochter van M bv verandert 
de positie van GM bv niet. Alle toekomstige resultaten komen aan M bv en daarmee aan 
GM bv ten goede. Er is derhalve geen reden art. 13b Wet Vpb 1969 toe te passen. Naar mijn 
mening dient art. 13b Wet Vpb 1969 zodanig te worden aangepast dat de sanctie in deze 
situatie achterwege blijft. Overigens kan art. 13b Wet Vpb 1969 niet worden toegepast 
indien hetgeen wordt overgedragen niet kwalificeert als een onderneming of een gedeelte 
van een onderneming.23

10.2.5 Samenloop met artikel 13ba Wet Vpb 1969

Zoals in paragraaf 10.2.3.1 aangegeven, kan art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn 
indien een bedrijfsfusie plaatsvindt en in dat kader een afgewaardeerde vordering wordt 
overgedragen aan de overnemende vennootschap en de stortingsplicht wordt verrekend 
met de (afgewaardeerde) vordering dan wel sprake is van een inbreng op grond van aan-
deelhoudersmotieven. Ook op andere wijze kan sprake zijn van een samenloop tussen 
art. 13ba Wet Vpb 1969 en art. 14 Wet Vpb 1969, zoals ik hieronder zal toelichten.

10.2.5.1 De overdrager heeft een afgewaardeerde vordering op een deelneming
Zoals hiervoor in paragraaf 10.2.4.1 besproken kan art. 13b Wet Vpb 1969 toepassing vin-
den indien de overdrager en overnemer met elkaar zijn verbonden. Indien er vóór de 
bedrijfsfusie geen sprake is van verbondenheid tussen de overdrager en overnemer, maar 
de overdrager wel een deelneming heeft of verkrijgt in de overnemer, zal art. 13ba Wet 
Vpb 1969 toepassing vinden.24 Ter illustratie de volgende situatie.

22 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.10.3.
23 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.10.3.
24 Evenzo W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, 

Kluwer, Deventer 2008, p. 211.
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Art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet blijkens het twaalfde lid namelijk ook op de situatie dat de 
belastingplichtige via een deelneming een middellijk belang van 5% of meer in de schul-
denaar houdt. Indien het belang in samenhang met de vervreemding van de vordering 
wordt verkregen is art. 13ba Wet Vpb 1969 ook van toepassing aldus het dertiende lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969.

10.2.5.2 De overdrager heeft een opwaarderingsreserve gevormd ter zake van een deelneming
Indien de overdrager een opwaarderingsreserve heeft gevormd, komt de vraag op wat de 
impact van een bedrijfsfusie is op de opwaarderingsreserve. Ter illustratie de volgende 
situatie.

M bv heeft een afgewaardeerde vordering op X bv omgezet, prijsgegeven of de voorwaar-
den van de lening zodanig aangepast dat deze als deelnemerschapslening kwalificeert. Ter 
zake is een opwaarderingsreserve gevormd. M bv draagt vervolgens haar onderneming 
waartoe ook de aandelen X bv behoren over aan D bv tegen uitgifte van aandelen. Aange-
zien de deelneming waar de opwaarderingreserve op ziet wordt overgedragen, komt de 
vraag op of de opwaarderingsreserve achterblijft bij M bv of dat deze mee overgaat op D 
bv, nu D bv ter zake van de verkregen vermogensbestanddelen in de plaats treedt van M 
bv.
Indien de overnemer met de overdrager verbonden is, zal op grond van art. 13ba, lid 5, het 
aandelenbelang van de overnemer in X bv worden toegerekend aan de overdrager voor de 
bepaling van de vrijval van de opwaarderingsreserve. De opwaarderingsreserve blijft dan 
in stand.
Indien de overnemer niet met de overdrager is verbonden, maar de overdrager wel een 
deelneming heeft in de overnemer, is het twaalfde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toe-
passing. Daar wordt bepaald dat art. 13ba Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing 
is indien de belastingplichtige via een deelneming een belang van 5% of meer in de schul-
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denaar houdt. De vrijval van de opwaarderingsreserve wordt dan bepaald aan de hand van 
de waardestijging van de deelneming van de belastingplichtige, in casu derhalve de aan-
delen in de overnemer.
Indien er geen sprake is van een deelneming in de overnemer zal de opwaarderingsre-
serve als gevolg van de bedrijfsfusie onbelast vrijvallen op grond van art. 13ba, lid 8 Wet 
Vpb 1969.
Het maakt hierbij mijns inziens geen verschil of sprake is van een ruisende of geruisloze 
bedrijfsfusie.25 Dit is blijkbaar ook de mening van de staatssecretaris aangezien tijdens de 
parlementaire behandeling bij de beschrijving van de bovengenoemde gevolgen van een 
bedrijfsfusie voor de opwaarderingsreserve geen onderscheid is gemaakt tussen de rui-
sende en geruisloze bedrijfsfusie.26

Opvallend is dat naar de mening van de staatssecretaris bij de bedrijfsfusie, en zoals later 
aan de orde komt ook bij de fusie en splitsing, de indeplaatstreding niet zover gaat dat de 
opwaarderingsreserve meegaat, terwijl bij de ontvoeging van een vennootschap uit de fis-
cale eenheid naar zijn mening de opwaarderingsreserve wel meegaat indien de ontvoegde 
vennootschap de aandelen houdt in de deelneming waarop de opwaarderingsreserve ziet 
(hierna ook: 13ba-deelneming). Zoals ik in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.15.5 reeds heb uit-
eengezet, houdt de indeplaatstreding mijns inziens niet in dat ook de opwaarderingsre-
serve mee overgaat. De analyse die door de staatssecretaris wordt gemaakt ten aanzien 
van de opwaarderingsreserve in geval van een (bedrijfs)fusie lijkt mij dan ook juist, de ana-
lyse in het kader van de fiscale eenheid niet.27

10.2.5.3 De overnemer is een 13ba-deelneming van de overdrager
Indien de overdrager een afgewaardeerde vordering op de overnemer heeft omgezet, 
prijsgegeven of de lening is een deelnemerschapslening geworden, zal de overdrager een 
opwaarderingsreserve hebben gevormd. Indien vervolgens de onderneming van de over-
drager wordt overgedragen aan de overnemer blijft die opwaarderingsreserve in stand. Er 
doen zich geen bijzonderheden voor in deze situatie.

10.2.5.4 Gevolgen voor de aandeelhouder met een 13ba-deelneming in de overdrager
Indien de aandeelhouder van de overdrager een 13ba-deelneming in de overdragende ven-
nootschap heeft, kan de bedrijfsfusie onder omstandigheden aanleiding geven voor toe-
passing van de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 op het niveau van de aandeelhouder. 
De volgende situatie ter illustratie.

GM bv heeft een afgewaardeerde vordering op M bv omgezet in aandelenkapitaal, prijsge-
geven of de voorwaarden gewijzigd zodat sprake is van een deelnemerschapslening. Ver-
volgens draagt M bv haar onderneming over aan D bv.

25 W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 212 is iets voorzichtiger. Dat er geen verschil is, lijkt naar zijn mening verde-
digd te kunnen worden op grond van de wetsgeschiedenis.

26 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 8.
27 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.15.5.
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Op grond van het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 zal de opwaarderingsreserve 
ineens moeten worden toegevoegd aan de winst omdat de onderneming van de schulde-
naar is overgedragen aan een met de belastingplichtige verbonden lichaam. Evenals bij de 
min of meer vergelijkbare situatie van art. 13b Wet Vpb 1969, beschreven in paragraaf 
10.2.4.3, geldt dat toepassing van de sanctie in strijd is met de ratio van de regeling. 
Immers, het tiende lid tracht te voorkomen dat de toekomstige toevoeging van de opwaar-
deringsreserve aan de winst wordt gefrustreerd door de onderneming aan een groeps-
maatschappij over te dragen. In casu is van frustratie van de regeling geen sprake, omdat 
de overdracht plaatsvindt aan een dochtermaatschappij en een toekomstige verbetering 
van de financiële situatie van de onderneming zal leiden tot een waardestijging van de 
door GM gehouden aandelen in M bv.
Ook andere, min of meer vergelijkbare situaties zijn denkbaar. Wanneer bijvoorbeeld D 
bv een vordering op M bv heeft prijsgegeven, zal zij een opwaarderingsreserve hebben 
gevormd aangezien het verbonden lichaam GM bv een deelneming in de schuldenaar 
heeft. Ook in die situatie leidt de overdracht van de onderneming tot belaste vrijval van 
de opwaarderingsreserve.
Mijns inziens dient een regeling getroffen te worden dat de sanctie van het tiende lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 in dergelijke situaties geen toepassing vindt.

10.3 JURIDISCHE FUSIE

10.3.1 Civielrechtelijke aspecten van de juridische fusie

De juridische fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een 
van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een 
nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun 
vermogen onder algemene titel verkrijgt.28

Kenmerkend voor de juridische fusie is dat het vermogen van de verdwijnende vennoot-
schap onder algemene titel overgaat op de bestaande respectievelijk nieuw opgerichte 
verkrijgende rechtspersoon.29 Bij een juridische fusie zijn derhalve geen overdrachten 
onder bijzondere titel nodig. De verdwijnende rechtspersoon houdt door het van kracht 
worden van de fusie op te bestaan.30 De leden of aandeelhouders van een verdwijnende 
rechtspersoon worden door de fusie aandeelhouder van de verkrijger, met uitzondering 
van een aantal in de wet genoemde gevallen. Aandelen in het kapitaal van de verdwij-
nende vennootschappen die worden gehouden door of voor rekening van de fuserende 
vennootschappen, vervallen.31

Er zijn twee hoofdfiguren bij de juridische fusie, zoals blijkt uit de hierboven gegeven defi-
nitie van de juridische fusie. Bij de eerste figuur fungeert een bestaande rechtspersoon als 
verkrijger, terwijl het vermogen van de andere rechtspersoon of rechtspersonen onder 
algemene titel overgaat op deze verkrijgende rechtspersoon.
Bij de tweede figuur ontstaat een nieuwe rechtspersoon die het vermogen van de te fuse-
ren rechtspersonen onder algemene titel verkrijgt.
Naast de twee hiervoor genoemde hoofdfiguren kent de wet nog een aantal andere fusie-
vormen.
De concernfusie of moeder-dochterfusie is mogelijk tussen een vennootschap en een 
andere vennootschap waarvan de eerste vennootschap alle aandelen houdt in de tweede 
vennootschap.32 De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap ontvangen geen 
aandelen in de verkrijger.33

28 Art. 2:309 BW.
29 Art. 3:80, lid 2 BW. Overigens zijn er bepaalde rechtsverhoudingen die niet onder algemene titel 

overgaan, zie J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk, Tekst en Commentaar Burgerlijk Wet-
boek, Boeken 1, 2, 3 en 4, Kluwer, Deventer 2003 bij art. 2:309 BW.

30 Art. 2:313, lid 1 BW.
31 Art. 2:325, lid 4 BW.
32 Art. 2:333, lid 1 BW.
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Bij de zusterfusie fuseren twee zustervennootschappen. De wet stelt als voorwaarde dat 
iemand, of een ander voor zijn rekening, alle aandelen houdt in het kapitaal van de te 
fuseren vennootschappen.34 Verder geldt dat de verkrijgende vennootschap geen aande-
len toekent ingevolge de akte van fusie, daar deze fusie geen wijziging in de aandeelhou-
dersverhouding teweegbrengt.
Bij een driehoeksfusie krijgen de aandeelhouders in de verdwijnende vennootschap geen 
aandelen in de verkrijgende vennootschap, maar in een groepsmaatschappij35 van deze 
verkrijger.36 De driehoeksfusie is slechts mogelijk, indien de groepsmaatschappij alleen 
of samen met een andere groepsmaatschappij het gehele geplaatste kapitaal van de ver-
krijgende vennootschap verschaft.37

De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een voorstel tot fusie op.38 Indien 
van toepassing wordt de ruilverhouding van de aandelen met een toelichting in het fusie-
voorstel opgenomen.39 Een accountant dient het voorstel tot fusie te onderzoeken en te 
oordelen of de ruilverhouding redelijk is.40 Naast de aandelen kan krachtens de ruilver-
houding recht bestaan op geld of een schuldvordering. Het gezamenlijke bedrag 
hiervan mag niet meer zijn dan een tiende van het nominale bedrag van de toegekende 
aandelen.41 Bij een moeder-dochterfusie of een zusterfusie is een ruilverhouding niet aan 
de orde.
Het fusievoorstel wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister en bekendge-
maakt in een landelijk verspreid dagblad42, waarna de crediteuren een verzetstermijn van 
een maand hebben.43 Vervolgens wordt het besluit tot fusie door de algemene vergadering 
genomen.44 De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de 
dag na die waarop deze akte is verleden.45

10.3.2 Fiscaalrechtelijke aspecten van de juridische fusie

In art. 14b, lid 1 Wet Vpb 1969 zijn twee ficties opgenomen. De eerste fictie is dat de ver-
dwijnende rechtspersoon geacht wordt zijn vermogensbestanddelen ten tijde van de fusie 
te hebben overgedragen aan de verkrijgende rechtspersoon. De tweede fictie is dat de ver-
dwijnende rechtspersoon ten tijde van de fusie geacht wordt te zijn opgehouden uit de 
onderneming in Nederland belastbare winst te genieten, zodat er een eindafrekening op 
grond van art. 15d Wet Vpb 1969 plaatsvindt.
Art. 14b, lid 2 Wet Vpb 1969 bepaalt dat de juridische fusie geruisloos kan plaatsvinden 
als aan de volgende drie vereisten wordt voldaan:
– voor het bepalen van de winst bij de verdwijnende rechtspersoon en de verkrijgende 

rechtspersoon zijn dezelfde bepalingen van toepassing; en
– bij geen van de fuserende rechtspersonen bestaat aanspraak op voorwaartse verreke-

ning van verliezen op de voet van art. 20 Wet Vpb 1969, op vermindering ter voorko-
ming van dubbele belasting ter zake van buitenlandse resultaten, op toepassing van de 
octrooibox of op toepassing van de deelnemingsverrekening; en

– de latere heffing is verzekerd.

33 Art. 2:311, lid 2 BW.
34 Art. 2:333, lid 2 BW.
35 Zie art. 2:24 BW voor de definitie van een groep.
36 Art. 2:334 BW.
37 Art. 2:334, lid 2 BW.
38 Zie art. 2:312 en 2:313 BW over hetgeen in het fusievoorstel moet worden vermeld.
39 Zie art. 2:326 en 2:327 BW.
40 Art. 2:328, lid 1 BW.
41 Art. 2:325, lid 2 BW.
42 Art. 2:314 BW.
43 Art. 2:316, lid 2 BW.
44 Art. 2:317, lid 1 BW.
45 Art. 2:318, lid 1 BW.
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Alsdan treedt de verkrijgende rechtspersoon met betrekking tot de in het kader van de 
juridische fusie verkregen vermogensbestanddelen in de plaats van de verdwijnende 
rechtspersoon.
Indien niet aan de vereisten van het tweede lid wordt voldaan, biedt het derde lid toch de 
mogelijkheid de winst buiten aanmerking te laten. Daartoe moeten de fuserende rechts-
personen vóór de juridische fusie een gezamenlijk verzoek doen bij de inspecteur van de 
verdwijnende vennootschap. De inspecteur beslist op het verzoek bij een voor bezwaar 
vatbare beschikking. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden hieraan voorwaarden 
gesteld. Indien het verzoek wordt ingewilligd, treedt de verkrijgende rechtspersoon met 
betrekking tot al hetgeen in het kader van de juridische fusie is verkregen in de plaats van 
de verdwijnende rechtspersoon, voor zover daaraan geen voorwaarden zijn gesteld.
De vrijstelling van het tweede en derde lid geldt niet voor elke overgang onder algemene 
titel in het kader van een juridische fusie. Art. 14b, lid 8 Wet Vpb 1969 eist dat de verdwij-
nende en de verkrijgende rechtspersoon zijn gevestigd in Nederland, dan wel zijn geves-
tigd in een lidstaat van de Europese Unie in de zin van art. 3.55, lid 5 Wet IB 2001. Art. 2, 
lid 4 Wet Vpb 1969 vindt hierbij geen toepassing.
Het vierde lid van art. 14b van de Wet Vpb 1969 regelt dat de in het derde lid bedoelde 
voorwaarden slechts mogen strekken ter verzekering van de heffing en de invordering. 
Ook mogen voorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op het bepalen van de in 
een jaar genoten winst van de verkrijgende rechtspersoon, de toelaatbare reserves, de ver-
rekening van verliezen, de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter zake 
van buitenlandse resultaten, de toepassing van de octrooibox of de toepassing van de deel-
nemingsverrekening. Ook kunnen voorwaarden gesteld worden indien de waarde in het 
economische verkeer van de vermogensbestanddelen die onder algemene titel overgaan 
op het tijdstip van de overgang lager is dan de boekwaarde van deze vermogensbestand-
delen.
In het vijfde lid wordt bepaald dat de fiscaal geruisloze doorschuiving van het tweede en 
derde lid niet mogelijk is indien de juridische fusie in overwegende mate is gericht op het 
ontgaan of uitstel van belastingheffing.

10.3.3 Tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden

Indien er tussen de verkrijgende en verdwijnende vennootschap onderlinge vorderingen 
en schulden bestaan, zullen die bij de fusie als gevolg van schuldvermenging teniet gaan. 
Deze problematiek is vergelijkbaar met de problematiek bij de bedrijfsfusie. Ik verwijs 
dan ook naar hetgeen ik in paragraaf 10.2.3 heb geschreven. De winst die wordt behaald 
door de verkrijgende vennootschap, zal mijns inziens een belaste vermogensvooruitgang 
zijn.46 Art. 14b, lid 2 stelt alleen de winst bij de verdwijnende vennootschap vrij die 
behaald wordt als gevolg van de overdrachtsfictie.

De staatssecretaris gaat er niettemin vanuit dat het tenietgaan van de onderlinge vorde-
ringen en schulden niet tot heffing leidt en derhalve latere heffing niet is verzekerd 
indien de vordering en schuld niet een gelijke waarde hebben. Een geruisloze juridische 
fusie kan op grond van art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969 plaatsvinden met aanvullende voor-
waarden. De eerste standaardvoorwaarde die ziet op de onderlinge vorderingen en schul-
den luidt als volgt:

‘Vorderingen van de ene fuserende rechtspersoon op de andere fuserende 
rechtspersoon worden onmiddellijk voorafgaand aan het fusietijdstip gewaar-
deerd op de bedrijfswaarde, doch niet hoger dan de nominale waarde. Schulden 
welke staan tegenover de in de vorige volzin bedoelde vorderingen, worden 
onmiddellijk voorafgaand aan het fusietijdstip gewaardeerd op het bedrag 
waarvoor die vorderingen zijn gewaardeerd.’47
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Naar mijn mening is deze voorwaarde overbodig aangezien latere heffing is verzekerd 
doordat winst bij de verkrijgende vennootschap wordt geconstateerd en deze winst niet 
is vrijgesteld op grond van art. 14b Wet Vpb 1969. Bij een juridische fusie kan geen verre-
kening van de vordering met de stortingsplicht plaatsvinden, zodat het achterwege blij-
ven van winstneming op grond van HR 26 april 1978, BNB 1978/140 niet aan de orde is. 
Ook kan mijns inziens geen sprake zijn van een tenietgaan van de onderlinge schuldvor-
deringverhouding bij de juridische fusie als gevolg van aandeelhoudersmotieven. In de 
meeste fusievarianten, waaronder de zusterfusie, is geen sprake van een inbreng door de 
verdwijnende vennootschap in de verkrijgende vennootschap. Maar ook in de situatie van 
een moeder-dochterfusie waarin wel sprake kan zijn van een inbreng, acht ik dat niet 
mogelijk. Het besluit tot fusie wordt weliswaar door de aandeelhoudersvergadering geno-
men, maar ik acht het verband tussen een aandeelhoudersbesluit tot fusie en het teniet-
gaan van de schuldvorderingverhouding een te ver verwijderd verband om te kunnen 
spreken van een tenietgaan vanwege aandeelhoudersmotieven. De standaardvoorwaarde 
is mijns inziens onnodig en derhalve onverbindend.

10.3.4 Samenloop met artikel 13b Wet Vpb 1969

10.3.4.1 Tenietgaan van onderlinge vorderingen en schulden
Indien de verkrijgende vennootschap een afgewaardeerde vordering heeft op de verdwij-
nende vennootschap, kan art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Dit kan zich onder 
andere voordoen bij een moeder-dochterfusie en een zusterfusie.
Op grond van art. 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 dient het afwaarderingsverlies teruggenomen 
te worden indien de schuldenaar zijn onderneming vervreemdt aan de belastingplichtige 
of een met hem verbonden lichaam. Op grond van de fictie van het eerste lid van art. 14b 
Wet Vpb 1969 wordt de verdwijnende vennootschap geacht zijn vermogensbestanddelen 
te hebben overgedragen. De conclusie is derhalve dat de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 
van toepassing is. Aangezien ook de schuldvermenging effectief reeds leidt tot het terug-
nemen van het afwaarderingsverlies, wordt dit tweemaal teruggenomen. Er dient een 
samenloopregeling te komen om deze dubbele heffing te voorkomen.
Indien sprake is van een op grond van art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969 gefaciliteerde fusie is 
van belang hetgeen in punt 5 van de toelichting bij de standaardvoorwaarden wordt opge-
merkt over de waardering van onderlinge vorderingen en schulden alsmede de samen-

46 Ik verwijs naar hetgeen ik in paragraaf 10.2.3 schreef. M.G. De Weerdt-de Jong, NDFR, aant. 5.8.2.B 
bij art. 14b Wet Vpb 1969 schrijft: ‘ingeval in het kader van de juridische fusie een vordering van 
de crediteur overgaat op de debiteur tegen een prijs die beneden de nominale waarde ligt, vindt 
ook bij een juridische fusie met geruis belastingheffing plaats, namelijk bij de debiteur’. J.A.R. van 
Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, p. 194-195 
menen dat in geval van schuldvermenging door overname van de vordering er winst bij de ver-
krijgende vennootschap wordt geconstateerd, terwijl ingeval de verkrijgende vennootschap de 
schuld overneemt, naar hun mening sprake is van winst bij de overdrager/debiteur. Ook W.C.M. 
Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, Deventer 
2008, p. 241 en J.H. Huidink, De juridische fusie, Kluwer, Deventer 2003, p. 26 zijn die mening toe-
gedaan. Ook de R.J. de Vries, ‘De eerste standaardvoorwaarden inzake de juridische fusie: de 
gevolgen in de sfeer van de Wet Vpb 1969’, WFR 1994/1337 lijkt deze mening toegedaan. P.H.M. 
Simonis, ‘Juridische fusie, standaardvoorwaarden van 1 augustus 1994’, MBB 1994/265 meent dat 
het voordeel opkomt als gevolg van een door de aandeelhouders genomen fusiebesluit en als 
informele kapitaalinbreng zou kunnen worden gekwalificeerd. H.G.M. Dijstelbloem, ‘Standaard-
voorwaarden juridische fusie’, NV 1994-12, meent dat de vermogenssprong bij de verkrijgende 
vennootschap niet tot de fiscale winst behoort. J.H. Huidink, De juridische fusie, Kluwer, Deventer 
2003, p. 30 meent dat afhankelijk van de feiten en omstandigheden heffing over het geclaimde 
afwaarderingsverlies achterwege blijft indien de schuldvermenging ontstaat doordat de verkrij-
gende vennootschap de vordering verkrijgt. Bij een verkrijging van de schuld is de vraag niet rele-
vant omdat de verkrijgende vennootschap dan geacht wordt zijn vordering te hebben vervreemd 
op grond van art. 3.57 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 en doorschuiving niet moge-
lijk zal zijn aangezien er geen vervangende vordering wordt verkregen.

47 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001/8.3.
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loop met art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969. Nadat eerst het waarderingsvoorschrift van de 
onderlinge vorderingen en schulden is toegelicht, wordt vervolgens opgemerkt:

‘Voor zover sprake is van een afgewaardeerde vordering zoals bedoeld in artike-
len 13b en 13ba van de Wet Vpb 1969, blijft de sanctie als bedoeld in het eerste 
lid van die artikelen, daarna achterwege.’48

In geval van een geruisloze fusie blijft, na de waardering van de schuld onmiddellijk voor-
afgaande aan de fusie op hetzelfde bedrag als de corresponderende vordering op grond 
waarvan winst wordt geconstateerd bij de bedrijfsfusie, de toepassing van art. 13b of 13ba 
Wet Vpb 1969 bij de fusie derhalve achterwege.49 Deze tegemoetkoming voorkomt in 
geval van een geruisloze juridische fusie dubbele terugname van het afwaarderingsver-
lies, maar niet in alle situaties. Zo doet zich dubbele terugname voor, zowel bij ruisende 
als geruisloze fusies, in de situatie dat een vordering is afgewaardeerd door een verbonden 
lichaam, aan de belastingplichtige is overgedragen en vervolgens een juridische fusie 
plaatsvindt. Ten tijde van de overdracht is het verlies bij het verbonden lichaam op grond 
van art. 13b Wet Vpb 1969 teruggenomen. Indien vervolgens een fusie plaatsvindt waarbij 
de belastingplichtige is betrokken, dient er mijns inziens een tegemoetkoming te zijn 
zodat niet opnieuw winst wordt geconstateerd ter zake van de afgewaardeerde vordering. 
In art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 is voor de fiscale eenheid waar zich een soortgelijke situ-
atie kan voordoen, wel een dergelijke tegemoetkoming getroffen.

10.3.4.2 Overgang van een afgewaardeerde vordering op een deelneming
Indien in het kader van een juridische fusie een afgewaardeerde vordering overgaat op de 
verkrijgende vennootschap, is de vraag wat daarvan het gevolg is. Schematisch kan een 
en ander als volgt worden geïllustreerd.

Wanneer A bv in het kader van een juridische fusie met B bv verdwijnt, wordt zij op grond 
van art. 14b, lid 1 Wet Vpb 1969 geacht al haar vermogensbestanddelen te hebben over-
gedragen aan B bv. Op grond van het zesde lid wordt de verkrijgende rechtspersoon aan-
gemerkt als een verbonden lichaam. Als gevolg van die ficties is voldaan aan de voorwaar-
den voor toepassing van de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969, namelijk de overdracht van 
de afgewaardeerde vordering aan een verbonden lichaam. De verkrijgende vennootschap 

48 Punt 5 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M, V-N 2001/8.3.
49 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 

p. 195 geven aan de opmerking niet te begrijpen dat art. 13b en 13ba ‘daarna’ geen toepassing 
meer vinden, aangezien de onderlinge schuldvorderingverhouding teniet is gegaan en het der-
halve voor zich spreekt dat die artikelen niet meer van toepassing kunnen zijn. Zij miskennen 
mijns inziens dat de standaardvoorwaarde een waardering voorschrijft op het tijdstip onmiddel-
lijk voorafgaand aan de fusie. Ten tijde van de fusie, ‘daarna’ dus, zal ten aanzien van de afgewaar-
deerde vordering de sanctie van art. 13b toepassing kunnen vinden.
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zal de vordering waarderen op kostprijs, zijnde de waarde in het economische verkeer ten 
tijde van de fusie. Bij latere aflossing boven kostprijs zal sprake zijn van winst. Zoals in 
hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.4 aangegeven dient er mijns inziens een tegemoetkoming te 
zijn in concernsituaties analoog aan art. 15aj, lid 2, laatste volzin Wet Vpb 1969.50

Op grond van art. 14b, lid 2 Wet Vpb 1969 behoeft de bij de fusie op grond van art. 13b 
Wet Vpb 1969 behaalde winst echter niet in aanmerking te worden genomen. B bv zal dan 
ten aanzien van de verkregen vermogensbestanddelen, waaronder de afgewaardeerde vor-
dering, in de plaats van A bv treden.
Indien na de fusie noch de belastingplichtige noch een met hem verbonden lichaam meer 
een deelneming heeft in de schuldenaar, is art. 13b Wet Vpb 1969 ten aanzien van de afge-
waardeerde vordering niet langer van toepassing. De volgende situatie als illustratie.

In de geschetste situatie heeft na de fusie B noch een met hem verbonden lichaam een 
deelneming in de schuldenaar en is art. 13b Wet Vpb 1969 niet langer van toepassing ten 
aanzien van de vordering. In het besluit met de standaardvoorwaarden voor de bedrijfsfu-
sie en de toelichting daarop is expliciet aandacht besteed aan de vergelijkbare situatie 
waarbij als gevolg van de bedrijfsfusie latere heffing ten aanzien van de afgewaardeerde 
vordering niet verzekerd is.51 Deze voor de juridische fusie vergelijkbare situatie wordt in 
het besluit met de voorwaarden voor de juridische fusie echter niet genoemd. Aangezien 
vervreemding van de vordering door A aan B buiten het kader van een juridische fusie niet 
tot de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 leidt omdat geen sprake is van verbondenheid, 
zie ik geen reden voor een specifieke bepaling die in het kader van een juridische fusie 
wel tot toepassing van de sanctie leidt.

10.3.4.3 Gevolgen voor de crediteur van de verdwijnende vennootschap
De crediteur van de verdwijnende vennootschap wordt op grond van art. 3.57, lid 1 Wet 
IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 geacht zijn vordering op de verdwijnende rechts-
persoon te hebben vervreemd.52 Op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, 
lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft het voordeel niet in aanmerking genomen te worden, mits de 
verdwijnende en verkrijgende rechtspersoon in Nederland zijn gevestigd, of in de zin van 
art. 3.55, lid 5, Wet IB 2001 in een lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd. Op grond 
van art. 3.57, lid 3 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt de boekwaarde van 
de vorderingen op de verdwijnende rechtspersoon doorgeschoven naar de vorderingen op 
de verkrijgende rechtspersoon. Voorts treden de schuldvorderingen die de belastingplich-

50 Ook J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 508 pleiten voor een voorziening in de situatie van een juridische 
fusie waarbij de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing is.

51 Zie paragraaf 10.2.4.2.
52 Voor opties op schuldvorderingen geldt hetzelfde op grond van art. 3.57, lid 5 Wet IB 2001.
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tige na de fusie heeft in de plaats van de vorderingen die de belastingplichtige ten tijde 
van de fusie heeft op de verdwijnende rechtspersoon.

De waarde van een vordering kan hoger zijn dan de boekwaarde, bijvoorbeeld omdat de 
vordering onder nominale waarde is aangekocht of de marktrente is gedaald ten opzichte 
van de rente op de vordering. Als gevolg van de vervreemdingsfictie zal dan winst bij de 
belastingplichtige worden geconstateerd. Indien de vorderingen die in het kader van de 
fusie worden verkregen dezelfde plaats innemen als de vervreemde vorderingen kan met 
een beroep op de ruilarresten of via de herinvesteringsreserve winstneming mijns inziens 
achterwege blijven.53 Indien heffing niet achterwege kan blijven op grond van de ruilar-
resten of met toepassing van de herinvesteringsreserve, kan winstneming in ieder geval 
op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 achterwege blij-
ven.
Als gevolg van de indeplaatstreding van art. 3.57 Wet IB 2001 gaat het afwaarderingsver-
leden over op vorderingen die in het kader van de fusie worden verkregen. Indien na de 
fusie een deelneming wordt verkregen in de schuldenaar, zal art. 13b Wet Vpb 1969 der-
halve toepassing kunnen vinden ten aanzien van de vorderingen zodra zich een van de in 
art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde besmette rechtshandelingen voordoet.
Indien de vordering is afgewaardeerd en de belastingplichtige noch een verbonden 
lichaam een deelneming heeft in de verdwijnende rechtspersoon zal toepassing van 
art. 13b Wet Vpb 1969 niet aan de orde zijn.

Voor een buitenlandse crediteur zal de fictieve vervreemding slechts leiden tot belasting-
heffing indien de vorderingen tot zijn Nederlandse ondernemingsvermogen behoren. Op 
grond van art. 18, lid 1 Wet Vpb 1969 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 juncto art. 3.57 Wet 
IB 2001 wordt de buitenlands belastingplichtige geacht zijn vorderingen op de verdwij-
nende vennootschap te hebben vervreemd.

10.3.4.4 Gevolgen voor de aandeelhouder met een afgewaardeerde vordering op de verdwijnende 
vennootschap

Een fusie kan ook leiden tot toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 indien de crediteur 
tevens aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap is. Het volgende voorbeeld ter 
illustratie.

Op grond van art. 3.57, lid 1 Wet IB juncto art. 8 Wet Vpb 1969 wordt AA bv geacht zijn 
aandelen en zijn vorderingen op de verdwijnende vennootschap ten tijde van de fusie te 
hebben vervreemd. Op grond van art. 13k, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt, indien sprake is van 
een deelneming in de verdwijnende vennootschap, deze vervreemding geacht te hebben 
plaatsgevonden aan een met de belastingplichtige en de verdwijnende vennootschap ver-
bonden lichaam. In beginsel zou derhalve de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 van toe-
passing zijn, omdat als gevolg van de fictie sprake is van een vervreemding van de vorde-

53 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 513.
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ring zoals genoemd in art. 13b, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969. Op grond van art. 3.57, 
lid 2 Wet IB 2001 behoeft de winst echter niet in aanmerking genomen te worden.
Martens54 en Huidink55 zijn van mening dat tot toepassing van de sanctie van art. 13b Wet 
Vpb 1969 kan worden geconcludeerd op grond van het derde lid van art. 13b juncto 
art. 14b, lid 1 en 6 Wet Vpb 1969. Art. 14b, lid 1 en 6 Wet Vpb 1969 fingeert een over-
dracht van de onderneming of een gedeelte daarvan aan een verbonden lichaam, zodat 
voldaan is aan de vereisten voor toepassing van sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969. Ik deel 
dit standpunt niet. Uit de wetsgeschiedenis bij de invoering van de Wet inzake de fiscale 
begeleiding van de fusie en splitsing kan mijns inziens worden opgemaakt dat voor de 
aandeelhouder enkel de vervreemdingsfictie van art. 3.57 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 
1 Wet Vpb 1969 van toepassing is, terwijl voor de verdwijnende en verkrijgende rechts-
persoon enkel de vervreemdingsfictie van art. 14b, lid 1 Wet Vpb 1969 relevant is.56

Ook Kok en Van Eijsden zijn van mening dat de vervreemdingsfictie van art. 14b, lid 1 
Wet Vpb 1969 niet relevant is voor de aandeelhouders.57 Zij baseren dit echter name op 
het arrest HR 20 oktober 2006, BNB 2007/149c*, alwaar is uitgemaakt dat de fiscale eenheid 
geen derdenwerking heeft. Mijns inziens kan dat arrest echter niet worden doorgetrok-
ken omdat een juridische fusie civielrechtelijke gevolgen heeft, namelijk het verdwijnen 
van een vennootschap en het overgaan van vermogen naar de verkrijgende vennootschap. 
Dat is mijns inziens een essentieel verschil met de situatie van de fiscale eenheid die voor 
derden niet eens kenbaar behoeft te zijn. De staatssecretaris gaat er in de toelichting bij 
de invoering van het huidige art. 13ba Wet Vpb 1969 echter vanuit dat de vervreemdings-
fictie wel degelijk relevant is voor de aandeelhouder, gegeven de volgende passage: ‘De 
schuldenaar van een afgewaardeerde vordering die in het kader van een splitsing ophoudt 
te bestaan, dan wel in het kader van een juridische fusie optreedt als verdwijnende rechts-
persoon, wordt geacht zijn onderneming te hebben vervreemd. Indien de belastingplich-
tige of een met hem verbonden lichaam optreedt als verkrijgende rechtspersoon, wordt 
ook deze situatie beheerst door het voorgestelde art. 13ba, tiende lid, onderdeel a.’58 Ik 
houd het er echter in het licht van de eerdere wetsgeschiedenis bij art. 14a en 14b Wet 
Vpb 1969 op dat de vervreemdingsfictie van art. 14a en 14b niet doorwerkt naar de aan-
deelhouders.
Indien sprake is van een moeder-dochterfusie waarbij de moedermaatschappij de verkrij-
gende vennootschap is, bepaalt art. 13k, lid 5 Wet Vpb 1969 dat art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 
buiten toepassing blijft. De belastingplichtige kan zich op grond van art. 13k, lid 5 Wet 
Vpb 1969 tot de inspecteur wenden om voorwaarden om de fusie gefaciliteerd te laten 
plaatsvinden. Uit de parlementaire behandeling bij dit artikel blijkt dat deze voorwaarden 
onder andere zullen zien op schuldvorderingen die als gevolg van de juridische fusie 
tenietgaan. Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat die voorwaarden op dat punt 
anders zullen zijn als opgenomen in het besluit bij art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969. Overigens 
zijn aanvullende voorwaarden mijns inziens niet nodig, omdat als gevolg van de schuld-
vermenging het genoten afwaarderingsverlies wordt teruggenomen.

10.3.5 Samenloop met artikel 13ba Wet Vpb 1969

Hierna zal worden ingegaan op de mogelijke toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 in 
geval van een juridische fusie.

54 J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitge-
vers, Amersfoort 2007, p.251.

55 J.H. Huidink, De juridische fusie, Kluwer, Deventer 2003, p. 63.
56 Zie TK 1997-1998, 25 709, A, p. 4. en TK 1997-1998, 25 709, nr. 3, p. 2-3.
57 J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, 

p. 200. Zie ook Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2005, p. 136.

58 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 7-8.
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10.3.5.1 Gevolg van de juridische fusie voor de opwaarderingsreserve
Indien de verdwijnende vennootschap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, doet 
zich de vraag voor wat het effect van de juridische fusie is op de opwaarderingsreserve. De 
opwaarderingsreserve die de verdwijnende vennootschap heeft gevormd is een extra-
comptabele reserve en mijns inziens daarom geen vermogensbestanddeel dat in het kader 
van de fusie overgaat op de verkrijgende vennootschap. Ook de indeplaatstreding heeft 
niet de overgang van de reserve tot gevolg, omdat de indeplaatstredingsfictie aanknoopt 
bij vermogensbestanddelen die worden verkregen. Het maakt derhalve geen verschil of de 
opwaarderingsreserve ziet op aandelen die door de belastingplichtige dan wel een met 
hem verbonden lichaam worden gehouden.
De staatssecretaris is van mening dat in geval van een ruisende fusie de opwaarderingsre-
serve bij de verdwijnende vennootschap vrijvalt op grond van art. 15d Wet Vpb 1969, ter-
wijl bij een geruisloze fusie de belastingplichtige zich tot de inspecteur zal moeten wen-
den voor aanvullende voorwaarden omdat niet vanzelfsprekend is dat latere heffing ver-
zekerd is.59 Zoals ik in hoofdstuk 6 paragraaf 6.6.15.3 en 6.6.15.4 heb betoogd, kan art. 15d 
Wet Vpb 1969 mijns inziens geen toepassing vinden. De opwaarderingsreserve valt naar 
mijn mening derhalve onbelast vrij.

10.3.5.2 De verkrijgende vennootschap heeft een 13ba-deelneming in de verdwijnende vennootschap
Binnen concern kan zich de situatie voordoen dat de verdwijnende vennootschap een 
deelneming is van de verkrijgende vennootschap, bijvoorbeeld bij een moeder-dochterfu-
sie. Indien een afgewaardeerde vordering op de verdwijnende vennootschap is omgezet, 
prijsgegeven of de lening een deelnemerschapslening is geworden, is ter zake een opwaar-
deringsreserve gevormd. Wat is het gevolg voor de opwaarderingsreserve indien de 13ba-
deelneming in het kader van de juridische fusie verdwijnt? Ter illustratie de volgende situ-
atie.

M heeft een opwaarderingsreserve gevormd als gevolg van het prijsgeven van een vorde-
ring op D.
Op grond van art. 13ba, lid 10, onderdeel a Wet Vpb 1969 dient de opwaarderingsreserve 
ineens vrij te vallen indien de schuldenaar zijn onderneming geheel of gedeeltelijk ver-
vreemdt aan de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam. In casu worden in 
het kader van de juridische fusie alle vermogensbestanddelen vervreemd aan de belasting-
plichtige. Indien deze vermogensbestanddelen een onderneming vormen, zal de opwaar-
deringsreserve derhalve ineens aan de winst worden toegevoegd. Indien dat niet het geval 
is, is er geen reden voor een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve. Aangezien na de 
fusie de deelneming niet meer bestaat, zal art. 13ba, lid 8 Wet Vpb 1969 toepassing vin-
den. De opwaarderingsreserve valt dan onbelast vrij.
Op grond van art. 13k, lid 5 Wet Vpb 1969 kan voor de verkrijgende aandeelhouder M een 
geruisloze fusie alleen op verzoek plaatsvinden, waarbij aanvullende voorwaarden gesteld 
kunnen worden. Het ligt voor de hand dat in die voorwaarden wordt geregeld dat in een 
situatie als de onderhavige er geen sprake is van een onbelaste vrijval op grond van 
art. 13ba, lid 8 Wet Vpb 1969 na de fusie.

59 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 8.
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10.3.5.3 Gevolgen voor de aandeelhouder met een 13ba-deelneming in de verdwijnende 
vennootschap

Indien een aandeelhouder een 13ba-deelneming heeft in de verdwijnende vennootschap 
en de aandeelhouder niet zelf de verkrijger is, doet zich de vraag voor wat het gevolg is 
voor de door de aandeelhouder gevormde opwaarderingsreserve. Ter illustratie de vol-
gende situatie, waarbij AA bv een opwaarderingsreserve heeft gevormd ter zake van een 
vordering op A bv die is prijsgegeven.

De ficties van art. 3.57, lid 1 Wet IB 2001 juncto art. 8 Wet Vpb 1969 en art. 13k, lid 1 Wet 
Vpb 1969 op grond waarvan de aandelen geacht worden te zijn vervreemd aan een met de 
belastingplichtige verbonden lichaam, leiden niet tot de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 
1969. Alleen indien op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 de winst terzake van de fic-
tieve vervreemding van de aandelen in A bv niet in aanmerking wordt genomen, treden 
in het kader van de fusie verkregen aandelen in B bv op grond van art. 13k, lid 4, 
onderdeel a Wet Vpb 1969 in de plaats van de aandelen A. In dat geval zal, mits het belang 
in B bv ten minste 5% bedraagt, de opwaarderingsreserve in stand blijven. Indien echter 
de winst ter zake van de fusie wel in aanmerking wordt genomen, hetgeen op grond van 
de deelnemingsvrijstelling veelal niet tot belastingheffing zal leiden, is er geen sprake van 
een indeplaatstreding. De opwaarderingsreserve valt dan onbelast vrij.

10.4 JURIDISCHE (AF)SPLITSING

10.4.1 Civielrechtelijke aspecten

De juridische splitsing is de figuur waarbij een rechtspersoon zich splitst in twee of meer 
rechtspersonen. De splitsing kent twee hoofdfiguren: de zuivere splitsing en de afsplit-
sing.60 De zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtsper-
soon die ophoudt te bestaan onder algemene titel overgaat naar twee of meer andere 
rechtspersonen.61 De verkrijging onder algemene titel houdt in dat de verkrijger de voor-
ganger opvolgt in (een gedeelte van) het vermogen. De gewone regels van schuldoverne-
ming en overdracht van rechtsverhoudingen zijn niet van toepassing bij de overgang van 
vermogensbestanddelen in het kader van een splitsing. De splitsende vennootschap houdt 
door het van kracht worden van de splitsing op te bestaan.62 De aandeelhouders van de 
verdwijnende vennootschap worden aandeelhouders in de verkrijgende vennootschap-
pen.
Bij de afsplitsing, de andere hoofdfiguur, blijft de rechtspersoon bestaan, maar gaat zijn 
vermogen of een deel hiervan onder algemene titel over naar een of meer andere rechts-

60 Art. 2:334a BW.
61 Art. 2:334a, lid 2 BW.
62 Art. 2:334c, lid 1 BW.
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personen. De afsplitsing kent twee varianten.63 Bij de eerste variant gaat het vermogen 
geheel of gedeeltelijk naar een bestaande maatschappij, bij de tweede variant naar een 
nieuw opgerichte maatschappij.64

Naast deze twee hoofdfiguren zijn er ook nog enkele andere splitsingsvormen. Zo is er de 
mogelijkheid om niet alleen rechtspersonen, maar tevens de aandeelhoudersgroep te 
splitsen.65 Deze splitsing kan een oplossing bieden bij verstoorde aandeelhoudersrelaties 
en wordt daarom wel aangeduid als de ‘ruziesplitsing’. Een ruzie is echter geen constitu-
tief vereiste.
De driehoekssplitsing is een splitsing, waarbij de aandeelhouders van de splitsende ven-
nootschap aandeelhouder worden van een groepsmaatschappij van een verkrijgende ven-
nootschap.66 Een voorwaarde voor de driehoekssplitsing is wel dat de groepsmaatschappij 
alleen of samen met een andere groepsmaatschappij het gehele geplaatste kapitaal van de 
verkrijgende vennootschap verschaft.67

De waarde van het deel van het vermogen van de splitsende rechtspersoon dat elke ver-
krijgende rechtspersoon verkrijgt ten tijde van de splitsing dient ten minste nul te zijn. 
Ook de waarde van het deel van het vermogen dat een voortbestaande rechtspersoon 
behoudt, vermeerderd met de waarde van de aandelen in het kapitaal van verkrijgende 
rechtspersonen indien hij deze bij de splitsing verkrijgt, dient ten tijde van de splitsing 
ten minste nul te zijn. Deze regels gelden niet als de splitsende vennootschap 
een naamloze of besloten vennootschap is.68

De besturen van de partijen bij de splitsing stellen een voorstel tot splitsing op.69 Dit voor-
stel wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister en gepubliceerd in een lande-
lijk verspreid dagblad.70 De crediteuren hebben gedurende één maand de mogelijkheid 
van verzet.71 Vervolgens neemt de algemene vergadering het besluit tot splitsing.72 De 
splitsing geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de dag na die 
waarop de akte is verleden.73 Verder dient de splitsing binnen acht dagen na dit verlijden 
in het handelsregister van de verkrijgende en de splitsende rechtspersoon te worden inge-
schreven.74

10.4.2 Fiscaalrechtelijke aspecten

Art. 14a, lid 1 Wet Vpb 1969 onderscheidt de situatie van de zuivere splitsing en de afsplit-
sing. Bij de zuivere splitsing kwalificeert art. 14a, lid 1, onderdeel a Wet Vpb 1969 de juri-
dische splitsing als een overdracht van vermogensbestanddelen van de splitsende rechts-
persoon naar de verkrijgende rechtspersoon. De splitsende rechtspersoon wordt tevens 
geacht ten tijde van de splitsing te zijn opgehouden uit zijn onderneming in Nederland 
belastbare winst te genieten, zodat een eindafrekening op grond van art. 15d Wet Vpb 
1969 plaatsvindt.
Indien sprake is van een afsplitsing en de splitsende rechtspersoon derhalve blijft bestaan 
kwalificeert art. 14a, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 de afsplitsing als een overdracht van 
vermogensbestanddelen naar de verkrijgende rechtspersoon. Aangezien de rechtspersoon 
blijft bestaan is er geen eindafrekening ex art. 15d Wet Vpb 1969.

63 Art. 2:334a, lid 3 BW.
64 Art. 2:334a, lid 3 BW.
65 Art. 2:334cc BW.
66 Art. 2:334ii, lid 1 BW.
67 Art. 2:334ii, lid 2 BW.
68 Art. 2:334d BW.
69 Art. 2:334f, lid 1 BW.
70 Art. 2:334h BW.
71 Art. 2:334l BW.
72 Art. 2:334m, lid 1 BW.
73 Art. 2:334n, lid 1 BW.
74 Art. 2:334n, lid 3 BW.
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De verkrijgende rechtspersoon wordt op grond van art. 14a, lid 7 Wet Vpb 1969 geacht ten 
tijde van de splitsing verbonden te zijn met de (af)splitsende rechtspersoon.
Art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 bepaalt dat de (af)splitsing geruisloos kan plaatsvinden als 
aan de volgende drie vereisten wordt voldaan:
– voor het bepalen van de winst bij de (af)splitsende rechtspersoon en de verkrijgende 

rechtspersoon zijn dezelfde bepalingen van toepassing; en
– bij de verkrijgende rechtspersoon bestaat geen aanspraak op voorwaartse verrekening 

van verliezen op de voet van art. 20 Wet Vpb 1969, op vermindering ter voorkoming 
van dubbele belasting ter zake van buitenlandse resultaten, op toepassing van de 
octrooibox of op toepassing van de deelnemingsverrekening; en

– de latere heffing is verzekerd.
Alsdan treedt de verkrijgende rechtspersoon met betrekking tot de in het kader van de 
(af)splitsing verkregen vermogensbestanddelen geheel in de plaats van de (af)splitsende 
rechtspersoon.
Indien niet aan de vereisten van het tweede lid wordt voldaan, biedt het derde lid toch de 
mogelijkheid de winst buiten aanmerking te laten. Daartoe moeten de (af)splitsende 
rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon vóór de civielrechtelijke (af)splitsing een 
gezamenlijk verzoek doen bij de inspecteur van de (af)splitsende vennootschap.75 Indien 
het verzoek wordt ingewilligd, worden hieraan voorwaarden gesteld. De standaardvoor-
waarden voor de juridische afsplitsing zijn gepubliceerd bij besluit van 19 december 2000, 
nr. CPP2000/2682M, V-N 2001/8.1. Voor de situatie van de zuivere splitsing zijn nog geen 
standaardvoorwaarden gepubliceerd. De inspecteur beslist op het verzoek bij een voor 
bezwaar vatbare beschikking. Ook in deze situatie treedt de verkrijgende rechtspersoon 
bij inwilliging van het verzoek met betrekking tot al hetgeen in het kader van de afsplit-
sing is verkregen in de plaats van de afsplitsende rechtspersoon, voor zover daaraan geen 
voorwaarden zijn gesteld.

De vrijstelling van het tweede en derde lid geldt niet voor elke overgang onder algemene 
titel in het kader van een splitsing. Art. 14a, lid 13 Wet Vpb 1969 eist dat de splitsende en 
de verkrijgende rechtspersoon zijn gevestigd in Nederland, dan wel zijn gevestigd in een 
lidstaat van de Europese Unie in de zin van art. 3.55, lid 5 Wet IB 2001. Art. 2, lid 4 Wet 
Vpb 1969 vindt hierbij geen toepassing.Het vijfde lid van art. 14a Wet Vpb 1969 regelt dat 
de in het derde lid bedoelde voorwaarden slechts mogen strekken ter verzekering van de 
heffing en de invordering. Ook mogen voorwaarden worden gesteld die betrekking heb-
ben op het bepalen van de in een jaar genoten winst van de verkrijgende rechtspersoon, 
de toelaatbare reserves, de verrekening van verliezen, de vermindering ter voorkoming 
van dubbele belasting ter zake van buitenlandse resultaten, de toepassing van de octrooi-
box of de toepassing van de deelnemingsverrekening. Ook kunnen voorwaarden gesteld 
worden indien de waarde in het economische verkeer van de vermogensbestanddelen die 
onder algemene titel overgaan op het tijdstip van de overgang lager is dan de boekwaarde 
van deze vermogensbestanddelen. In het zesde lid wordt aangegeven, dat de fiscaal geruis-
loze doorschuiving van het tweede en derde lid niet mogelijk is indien de afsplitsing in 
overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstel van belastingheffing.

10.4.3 Onderlinge vorderingen en schulden

Indien de splitsende en verkrijgende vennootschap onderlinge vorderingen en schulden 
hebben, kunnen die als gevolg van de splitsing tenietgaan. Deze problematiek is vergelijk-
baar met de eerder besproken problematiek van het tenietgaan van onderlinge vorderin-
gen en schulden bij de bedrijfsfusie76 en de juridische fusie.77 De staatssecretaris is van 
mening dat de schuldvermenging niet leidt tot belastbare winst, zodat naar zijn mening 

75 Zie punt 7 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M, V-N 2001/8.1.
76 Zie paragraaf 10.2.3.
77 Zie paragraaf 10.3.3.
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alleen een geruisloze splitsing mogelijk is op grond van art. 14a, lid 3 Wet Vpb 1969 waar-
bij aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voor de situatie van de afsplitsing zijn de 
standaardvoorwaarden gepubliceerd.78 Voorwaarde 1, die ziet op de onderlinge vorderin-
gen en schulden, luidt aldus:

‘1a. Vorderingen van de verkrijgende rechtspersoon op de afsplitsende rechts-
persoon dan wel vorderingen van de afsplitsende rechtspersoon op de verkrij-
gende rechtspersoon, die als gevolg van de afsplitsing door schuldvermenging 
teniet gaan, worden onmiddellijk voorafgaand aan het afsplitsingstijdstip 
gewaardeerd op de bedrijfswaarde, doch niet hoger dan de nominale waarde. 
Schulden welke staan tegenover de in de vorige volzin bedoelde vorderingen, 
worden onmiddellijk voorafgaand aan het afsplitsingstijdstip gewaardeerd op 
het bedrag waarvoor die vorderingen zijn gewaardeerd. 1b. Indien vorderingen 
op een verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet Vpb 
1969, die na het afsplitsingstijdstip niet door schuldvermenging teniet gaan, als 
rechtstreeks gevolg van de afsplitsing in waarde verminderen, blijven deze 
waardeverminderingen bij het bepalen van de winst buiten aanmerking. Latere 
waardestijgingen van deze vorderingen worden tot het bedrag van de waarde-
verminderingen bij het bepalen van de winst buiten aanmerking gelaten.’

Evenals bij de bedrijfsfusie en juridische fusie leidt het tenietgaan van onderlinge vorde-
ringen en schulden als gevolg van een juridische (af)splitsing in beginsel tot winst bij de 
verkrijgende vennootschap.79

Indien in de situatie van een afsplitsing naar een dochtermaatschappij de stortingsplicht 
wordt verrekend met de nominale waarde van de schuld, wordt op grond van HR 26 april 
1978, BNB 1978/140 geen winst geconstateerd. De fiscus behoudt in die situaties echter 
zijn claim op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969, omdat sprake is van de voldoening van 
een schuld door de uitgifte van aandelen. Aangezien latere heffing verzekerd is, kan de 
afsplitsing op grond van art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 plaatsvinden. In de situatie dat de 
overdrager geen deelneming heeft of verkrijgt in de overnemende vennootschap en 
art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vindt, is latere heffing eveneens verzekerd. In die 
situatie is immers de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op de dividenden en 
boekwinsten op de aandelen in de overnemer.
Indien de overdragende vennootschap de schuldenaar is, zal de schuldvermenging altijd 
tot een winst leiden.80

In situaties van zuivere splitsing zal evenals bij een juridische fusie mijns inziens geen 
sprake kunnen zijn van een verrekening van een stortingsplicht noch van een inbreng uit 
hoofde van aandeelhoudersmotieven.81

Evenals bij de bedrijfsfusie en juridische fusie is standaardvoorwaarde 1a derhalve niet 
nodig om (latere) heffing te verzekeren en daarmee onverbindend.

78 Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M , V-N 2001/8.1.
79 Zie paragraaf 10.2.3 en 10.3.3. Zie ook M.G. de Weerdt-de Jong, NDFR aant. 5.6.2.2. bij art 14a die 

schrijft: ‘Als bij een afsplitsing met geruis een vordering van de crediteur/afsplitser overgaat op 
de debiteur/verkrijger tegen een prijs die beneden de nominale waarde ligt, vindt bij de debiteur/
verkrijger belastingheffing plaats.’ Ook R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale 
analyse van de regeling sinds 2001, FED, Deventer 2001, p. 87 lijken er van uit te gaan dat de vermo-
genssprong als winst is aan te merken, als zij schrijven: ‘In geval van een afsplitsing, in welk kader 
schuldvermenging van een afgewaardeerde vordering plaatsvindt, zou – eventueel onder verwij-
zing naar art. 12 Wet Vpb 1969 – de gedachte kunnen opkomen dat de vermogenstoename bij de 
debiteur ter grootte van het verschil tussen de bedrijfswaarde van de vordering en de nominale 
waarde van schuld als winst moet worden beschouwd.’ J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afge-
waardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 2007, p. 189 menen dat in geval van schuldver-
menging door overname van de vordering er winst bij de verkrijgende vennootschap wordt 
geconstateerd. Ingeval de verkrijgende vennootschap de schuld overneemt, is er naar hun 
mening winst bij de overdrager/debiteur.

80 Zie ook paragraaf 10.2.3.3.
81 Zie ook paragraaf 10.2.3.3.
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Standaardvoorwaarde 1b ziet op de situatie dat een groepsmaatschappij een vordering 
heeft op de afsplitsende vennootschap, welke vordering in waarde daalt doordat een deel 
van het vermogen van de schuldenaar wordt afgesplitst. Schematisch kan dat als volgt 
worden weergegeven.

In de toelichting op voorwaarde 1b is het volgende opgenomen:

‘Voorwaarde 1b bewerkstelligt dat ingeval de onderlinge vordering/ schuldver-
houding blijft bestaan, maar de afsplitsing binnen de groep van verbonden 
lichamen tot een waardedaling van de vordering leidt, die waardedaling niet 
ten laste van de winst kan worden gebracht. Zonder deze voorwaarde zou het 
bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de waarde van de vordering door een afsplitsing 
op gekunstelde wijze wordt verminderd. Overigens zou in een dergelijke situa-
tie onder omstandigheden sprake kunnen zijn van een afsplitsing die in over-
wegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, 
waardoor fiscaal geruisloze doorschuiving reeds om die reden is uitgesloten. De 
tweede volzin van voorwaarde 1b bepaalt dat latere waardestijgingen van deze 
vorderingen tot het bedrag van de – op grond van de eerste volzin niet aftrek-
bare – waardeverminderingen bij het bepalen van de winst buiten aanmerking 
worden gelaten.’82

Indien een groepsmaatschappij berust in de waardedaling van zijn vordering die ontstaat 
door een (af)splitsing van de schuldenaar, handelt die maatschappij mijns inziens onzake-
lijk.83 Normaliter zal een crediteur in een dergelijke situatie verzet aantekenen. Mijns 
inziens zal dan ook geconcludeerd moeten worden dat de waardedaling zijn oorsprong 
vindt in de aandeelhouderssfeer en mitsdien fiscaal niet aftrekbaar is.84 Standaardvoor-
waarde 1b lijkt derhalve overbodig. Overigens mogen op grond van art. 14a, lid 5 Wet Vpb 
1969 de voorwaarden alleen strekken ter verzekering van de heffing en de invordering 
van belasting welke verschuldigd zou zijn indien sprake zou zijn van een ruisende split-
sing. De te stellen voorwaarden betreffen derhalve de (af)splitsende vennootschap. Daar-
naast mogen op grond van de tweede volzin van art. 14a, lid 5, Wet Vpb 1969 voorwaar-
den worden gesteld ten aanzien van de bepaling van de in een jaar genoten winst van de 
verkrijgende vennootschap. Aangezien voorwaarde 1b noch de (af)splitsende noch de ver-
krijgende vennootschap, maar een met de splitsende vennootschap verbonden lichaam 
betreft, is dat mijns inziens in strijd met het delegatiekader van art. 14a, lid 5 Wet Vpb 

82 Zie punt 5 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M, V-N 2001/8.1.
83 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 

Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 522 en R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, ‘Standaardvoorwaar-
den voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuum of knellend confectiepak?’, WFR 
1998/965.

84 Evenzo R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001, 
FED, Deventer 2001, p. 89.
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1969 en daarmee onverbindend.85 Overigens is een verbonden lichaam ook niet gebonden 
aan voorwaarden die aan de splitsende rechtspersoon worden opgelegd.86

10.4.4 Samenloop met artikel 13b Wet Vpb 1969

10.4.4.1 Toepassing artikel 13b Wet Vpb 1969 bij onderlinge vorderingen en schulden
Indien in het kader van de (af)splitsing een afgewaardeerde vordering overgaat op de ver-
krijgende vennootschap kan dat leiden tot toepassing van de sanctie van art. 13b Wet Vpb 
1969.

De splitsende vennootschap heeft een afgewaardeerde vordering op de verkrijger
Op grond van art. 13b, lid 2 Wet Vpb 1969 is de sanctie van het eerste lid van toepassing 
indien de vordering wordt vervreemd aan een verbonden lichaam. Bij een juridische 
(af)splitsing wordt op grond van art. 14a, lid 1 Wet Vpb 1969 een overdracht gefingeerd. 
Deze overdracht wordt op grond van art. 14a, lid 7 Wet Vpb 1969 geacht te hebben plaats-
gevonden aan een verbonden lichaam. De sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 is derhalve 
van toepassing. Indien gekozen wordt voor een geruisloze splitsing behoeft de winst ech-
ter op grond van art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 naar mijn mening niet in aanmerking te 
worden genomen.

De verkrijger heeft een afgewaardeerde vordering op de splitsende vennootschap
Indien de verkrijgende vennootschap een afgewaardeerde vordering heeft op de split-
sende vennootschap kan toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 ook aan de orde zijn. Op 
grond van art. 13b, lid 3 is de sanctie ook van toepassing indien de onderneming van de 
schuldenaar wordt overgedragen aan de belastingplichtige. Bij een juridische splitsing zal 
daaraan zijn voldaan als gevolg van de overdrachtsfictie van art. 14a, lid 1 Wet Vpb 1969. 
De winst die aldus bij de verkrijgende vennootschap ontstaat, zal niet met een beroep op 
art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 worden vrijgesteld. Art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 biedt alleen 
een faciliteit voor de splitsende vennootschap. Ook de richtlijn noopt niet tot een facili-
teit.87 Aldus ontstaat dubbele heffing, aangezien eveneens winst ontstaat bij de verkrij-
gende vennootschap als gevolg van de schuldvermenging. Er dient een samenloopregeling 
te komen om dit te voorkomen. Indien geopteerd wordt voor de geruisloze fusie op grond 
van art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969, biedt de toelichting op standaardvoorwaarde 1 uitkomst. 
Aldaar is opgenomen dat voor zover sprake is van een afgewaardeerde vordering zoals 
bedoeld in art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969, de sanctie als bedoeld in het eerste lid van die 
artikelen achterwege blijft na de verplichte (her)waardering op grond van de eerste stan-
daardvoorwaarde.88 Overigens zal de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing 
kunnen vinden indien hetgeen overgaat niet als een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming kwalificeert.

Er doet zich overkill voor in de situatie dat een vordering is afgewaardeerd door een ver-
bonden lichaam, aan de belastingplichtige is overgedragen en vervolgens een juridische 
(af)splitsing plaatsvindt waarbij de onderlinge schuldvorderingverhouding tenietgaat. Bij 

85 Zie ook R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001, 
FED, Deventer 2001, p. 89.

86 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 
Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 522 en R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale ana-
lyse van de regeling sinds 2001, FED, Deventer 2001, p. 89.

87 Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met 
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statu-
taire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere zoals gewijzigd bij richtlijn 
2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 en aangevuld door de Richtlijnen inzake de toetre-
ding van nieuwe lidstaten.

88 Zie punt 5 van het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M.

FWR_Bobeldijk.book  Page 326  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Fusies, splitsing en afgewaardeerde vorderingen 327

de overdracht zal art. 13b Wet Vpb 1969 bij het verbonden lichaam toepassing hebben 
gevonden. Indien vervolgens een juridische (af)splitsing plaatsvindt waarbij de belasting-
plichtige is betrokken, dient er mijns inziens een tegemoetkoming te zijn zodat niet 
opnieuw als gevolg van de schuldvermenging winst wordt geconstateerd ter zake van de 
afgewaardeerde vordering. In art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 is voor de fiscale eenheid waar 
zich een soortgelijke situatie kan voordoen, wel een tegemoetkoming getroffen. In de situ-
atie dat bij een juridische afsplitsing vanwege een verrekening van de schuld met de stor-
tingsplicht geen winst optreedt bij de overnemer, doet de overkill zich niet voor. Art. 13ba 
Wet Vpb 1969 blijft dan namelijk ook achterwege vanwege de in art. 13ba, lid 3 Wet Vpb 
1969 getroffen samenloopregeling.

10.4.4.2 Gevolgen voor de crediteur van de splitsende vennootschap
Op grond van art. 3.56, lid 1 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt een belas-
tingplichtige geacht zijn vordering op een splitsende rechtspersoon te hebben ver-
vreemd.89 Het is daarbij niet van belang of hij aandeelhouder in de schuldenaar is. Op 
grond van art. 3.56, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft het voor-
deel niet in aanmerking genomen te worden, mits de splitsende en verkrijgende rechts-
persoon in Nederland zijn gevestigd, of in de zin van art. 3.55, lid 5, Wet IB 2001 in een 
lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd.
De waarde van een vordering kan hoger zijn dan de boekwaarde, bijvoorbeeld omdat de 
vordering onder nominale waarde is aangekocht of de marktrente is gedaald ten opzichte 
van de rente op de vordering. Als gevolg van de vervreemdingsfictie zal dan winst bij de 
belastingplichtige worden geconstateerd. Indien de vorderingen die in het kader van de 
splitsing worden verkregen dezelfde plaats innemen als de vervreemde vorderingen kan 
met een beroep op de ruilarresten of via de herinvesteringsreserve winstneming mijns 
inziens achterwege blijven.90 Ook als de ruilarresten geen toepassing kunnen vinden, kan 
winstneming op grond van art. 3.56, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 
achterwege blijven.
Op grond van art. 3.56, lid 3 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt de boek-
waarde van de vorderingen voor een evenredig gedeelte toegerekend aan de vorderingen 
die de belastingplichtige direct na de splitsing heeft op de betrokken rechtspersonen.91 
Voorts treden de schuldvorderingen die de belastingplichtige na de splitsing heeft in de 
plaats van de vorderingen die de belastingplichtige ten tijde van de splitsing heeft op de 
splitsende rechtspersoon.
Indien de vordering is afgewaardeerd en de belastingplichtige noch een verbonden 
lichaam ten tijde van de splitsing een deelneming heeft of heeft verkregen in de split-
sende rechtspersoon zal toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 niet aan de orde zijn.
Als gevolg van de indeplaatstreding van art. 3.56 Wet IB 2001 gaat het afwaarderingsver-
leden over op de vorderingen die in het kader van de splitsing worden verkregen. Indien 
na de splitsing een deelneming wordt verkregen in de schuldenaar, zal art. 13b Wet Vpb 

89 Voor opties op schuldvorderingen geldt hetzelfde op grond van art. 3.56, lid 5 Wet Vpb 1969.
90 Evenzo J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële 

Uitgevers, Amersfoort 2007, p. 513
91 R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001, FED, 

Deventer 2001, p.159 geven aan dat nu de evenredige doorschuiving van de boekwaarden van de 
vordering gebaseerd wordt op de waarde van de vermogensbestanddelen die overgaan een en 
ander zeer onredelijk kan uitpakken indien de bestaande vorderingen worden vervangen door 
vorderingen op de verkrijgende vennootschap in het geval die verkrijgende vennootschap slechts 
een deel van het vermogen verkrijgt. Mijns inziens kan de wettekst echter ook zo geïnterpreteerd 
worden dat een evenredige doorschuiving alleen aan de orde is als een bestaande vordering door 
vorderingen op zowel de splitsende als verkrijgende vennootschap wordt vervangen. Het zou ook 
volstrekt in strijd met het systeem zijn als de boekwaarde van de vervangende vordering lager 
zou zijn dan de boekwaarde van de oorspronkelijke boekwaarde. Ook uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt dat wordt uitgegaan van doorschuiving van de boekwaarde (TK 1997-1998, 
25 709, nr. 3, p. 15). Doorschuiving kan mijns inziens niet leiden tot een verlaging van de boek-
waarde.
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1969 toepassing kunnen vinden ten aanzien van de vorderingen zodra zich een van de in 
art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde besmette rechtshandelingen voordoet.

Voor een buitenlandse crediteur zal de fictieve vervreemding slechts leiden tot belasting-
heffing indien de vorderingen tot zijn Nederlandse ondernemingsvermogen behoren. Op 
grond van art. 18, lid 1 Wet Vpb 1969 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 juncto art. 3.56 Wet 
IB 2001 wordt de buitenlands belastingplichtige geacht zijn vorderingen op de splitsende 
vennootschap te hebben vervreemd.

10.4.4.3 Gevolgen voor de aandeelhouder met een afgewaardeerde vordering op de splitsende 
vennootschap

Indien de crediteur of een met hem verbonden lichaam tevens een deelneming heeft in 
de splitsende vennootschap, is art. 13j, lid 1 Wet Vpb 1969 van toepassing. Daar wordt 
gefingeerd dat de vervreemding op grond van art. 3.56 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet 
Vpb 1969 plaatsvindt aan een met de belastingplichtige en de splitsende rechtspersoon 
verbonden lichaam. Als gevolg van deze ficties is voldaan aan de vereisten voor toepassing 
van art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969, namelijk de vervreemding van de vordering aan een met 
de belastingplichtige of met hem verbonden lichaam. Anders dan Martens92 en Brandsma 
en de Vries93 ben ik van mening dat een heffing niet gebaseerd kan worden op art. 13b, 
lid 3 Wet Vpb 1969, aangezien de vervreemdingsfictie van art. 14a Wet Vpb 1969 niet 
doorwerkt naar de aandeelhouders van de betrokken rechtspersonen.94 Op grond van 
art. 3.56, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft de geconstateerde 
winst niet in aanmerking genomen te worden. De boekwaarden van de vordering worden 
naar evenredigheid doorgeschoven.95 Het lijkt verdedigbaar dat bij een juridische afsplit-
sing de vervreemdingsfictie niet ziet op de gehele vordering, maar slechts op dat deel van 
de vordering op de splitsende vennootschap dat vervangen wordt door een vordering op 
de verkrijgende vennootschap.96

10.4.5 Samenloop met artikel 13ba Wet Vpb 1969

10.4.5.1 Gevolgen van de juridische (af)splitsing voor de opwaarderingsreserve
Indien de (af)splitsende vennootschap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, doet zich 
de vraag voor wat het effect van de juridische (af)splitsing is op de opwaarderingsreserve. 
De opwaarderingsreserve die de (af)splitsende vennootschap heeft gevormd is mijns 
inziens niet een vermogensbestanddeel dat in het kader van de (af)splitsing overgaat op 
de verkrijgende vennootschap. Ook de indeplaatstreding leidt niet tot de overgang van de 
opwaarderingsreserve, omdat die fictie aanknoopt bij vermogensbestanddelen die wor-
den verkregen. Het maakt derhalve geen verschil of de opwaarderingsreserve ziet op aan-
delen die in het kader van de (af)splitsing overgaan op de verkrijgende vennootschap of 
op aandelen die worden gehouden door een verbonden lichaam. In de parlementaire 
geschiedenis is door de staatssecretaris ten aanzien van de juridische fusie aangegeven dat 
de opwaarderingsreserve niet mee overgaat, maar vrijvalt op grond van art. 15d Wet Vpb 
1969. Ten aanzien van de juridische (af)splitsing wordt vervolgens verwezen naar de gevol-
gen bij een juridische fusie.97 Hierbij is echter mijns inziens over het hoofd gezien dat 
alleen bij de zuivere splitsing de fictie geldt dat de vennootschap opgehouden heeft in 

92 W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, Kluwer, 
Deventer 2008, p. 284 en p. 251.

93 R.P.C.W.M. Brandsma en R.J. de Vries, Splitsing: een fiscale analyse van de regeling sinds 2001, FED, 
Deventer 2001, p. 128.

94 Evenzo J.A.R. van Eijsden en Q.W.J.C.H. Kok, Afgewaardeerde vorderingen, FM 124, Kluwer, Deventer 
2007, p. 192.

95 Zie paragraaf 10.4.4.2.
96 Evenzo W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, FED, 

Kluwer, Deventer 2008, p. 277-278.
97 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 8.
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Nederland belastbare winst te genieten, zodat eindafrekening op grond van art. 15d Wet 
Vpb 1969 aan de orde kan komen. Ik concludeer dat op grond van de door de staatssecre-
taris gegeven analyse bij een afsplitsing nimmer sprake kan zijn van een belaste vrijval. 
Indien als gevolg van de afsplitsing de belastingplichtige of een verbonden lichaam geen 
(middellijke) deelneming meer in de schuldenaar houdt, zal de opwaarderingsreserve der-
halve onbelast vrijvallen.
Voor de zuivere splitsing geldt hetzelfde als ten aanzien van de juridische fusie. Anders 
dan de staatssecretaris98 ben ik van mening dat art. 15d Wet Vpb 1969 niet tot een belaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve kan leiden, zodat de opwaarderingsreserve onbelast 
vrijvalt.99

10.4.5.2 De verkrijgende vennootschap heeft een opwaarderingsreserve ter zake van een deelneming 
in de (af)splitsende vennootschap

Indien de verkrijgende vennootschap ter zake van een door haarzelf of een verbonden 
lichaam gehouden deelneming in de splitsende vennootschap een opwaarderingsreserve 
heeft gevormd, kan zich een samenloop voordoen tussen art. 13ba Wet Vpb 1969 en 
art. 14a Wet Vpb 1969. Het volgende voorbeeld ter illustratie:

Vennootschap D heeft een vordering op haar zustervennootschap C prijsgegeven en ter 
zake een opwaarderingsreserve gevormd. Vervolgens vindt een zuivere splitsing plaats, 
waarbij C verdwijnt en B en D verkrijgende vennootschappen zijn. Op grond van art. 13ba, 
lid 10 Wet Vpb 1969 zal D haar opwaarderingsreserve ineens aan de winst moeten toevoe-
gen nu de onderneming van de schuldenaar, dan wel een gedeelte daarvan, wordt overge-
dragen aan de belastingplichtige D bv en het verbonden lichaam B bv. Indien echter de 
activa en passiva die overgaan naar B bv en D bv niet kwalificeren als een (gedeelte van 
een) onderneming, kan de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 geen toepassing vinden.100

10.4.5.3 Gevolgen voor de aandeelhouder met een 13ba-deelneming in de splitsende vennootschap
Indien de aandeelhouder van de (af)splitsende vennootschap een opwaarderingsreserve 
heeft gevormd en de deelneming waarop die opwaarderingsreserve ziet is betrokken bij 
een juridische afsplitsing, komt de vraag op wat het gevolg is voor de opwaarderingsre-
serve. Ter illustratie de volgende situatie:

98 TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 8.
99 Zie paragraaf 10.3.5.1 ten aanzien van de juridische fusie en hoofdstuk 6, paragrafen 6.6.15.3 en 

6.6.15.4 waar ik heb aangegeven waarom art. 15d Wet Vpb 1969 niet tot belaste vrijval van de 
opwaarderingsreserve leidt.

100 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.10.2.
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A bv heeft haar vordering op X bv prijsgegeven en ter zake een opwaarderingsreserve 
gevormd. Vervolgens splitst B bv een deel van haar vermogen, waaronder de deelneming 
in X bv af naar C bv.
Indien de verkrijgende vennootschap C bv na de splitsing een verbonden lichaam is van 
A bv zullen de door C bv gehouden aandelen in X bv op grond van het vijfde lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 worden toegerekend aan A bv. De splitsing heeft in die situatie 
geen effect voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij A bv. Indien C na de fusie 
geen verbonden lichaam is van A bv, maar A wel een deelneming heeft in C bv, zal de 
opwaarderingsreserve bij A bv in stand blijven uitgaande van een middellijk belang van A 
in X van ten minste 5%. Alsdan is het twaalfde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepas-
sing en zal art. 13ba Wet Vpb 1969 voortaan worden toegepast ten aanzien van de deelne-
ming in C bv. Indien A bv na de splitsing geen deelneming heeft in C bv, zal het achtste 
lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Het restant van de opwaarderingsre-
serve zal onbelast vrijvallen.101

10.5 AANDELENFUSIE

10.5.1 Civielrechtelijke aspecten

Er is geen specifieke civielrechtelijk regeling voor een aandelenfusie. Bij een aandelenfu-
sie neemt de overnemende vennootschap tegen uitgifte van eigen aandelen een aandelen-
bezit van de overdrager over. De bepalingen die van toepassing zijn op de levering van 
aandelen en de bepalingen inzake de volstorting van aandelen anders dan in geld zullen 
in acht genomen moeten worden.

10.5.2 Fiscaalrechtelijke aspecten

De fiscale positie van de overdragende vennootschap wordt beheerst door de algemene 
winstbepalingen alsmede de bepalingen inzake de deelnemingsvrijstelling. Tevens is op 
grond van art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 de specifieke regeling van art. 3.55 Wet IB 2001 van 
toepassing. Bij vervreemding van een aandelenbezit in het kader van een aandelenfusie 
zal de boekwinst tot de fiscale winst behoren, behalve indien en voor zover de deelne-
mingsvrijstelling op het aandelenbezit van toepassing is. Indien voldaan wordt aan de ver-
eisten van art. 3.55 Wet IB 2001 behoeft de overdrager de gerealiseerde winst niet in aan-
merking te worden genomen.
Van een aandelenfusie is blijkens het tweede lid, onderdeel a, van art. 3.55 Wet IB 2001 
sprake indien een in Nederland gevestigde vennootschap tegen uitreiking van eigen aan-

101 Zie ook TK 2004-2005, 29 686, nr. 6, p. 8 alwaar deze gevolgen ook als zodanig door de staatsse-
cretaris zijn beschreven.
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delen of winstbewijzen, eventueel met een bijbetaling, een zodanig bezit aan aandelen in 
een andere in Nederland gevestigde vennootschap verwerft dat zij meer dan de helft van 
de stemrechten in laatstgenoemde vennootschap kan uitoefenen. Tevens is sprake van 
een aandelenfusie blijkens het tweede lid, onderdeel b, van art. 3.55 Wet IB 2001 indien 
een in een lidstaat van de Europese Unie gevestigde vennootschap tegen uitreiking van 
eigen aandelen of winstbewijzen, eventueel met een bijbetaling, een zodanig bezit aan 
aandelen in een andere in een lidstaat van de Europese Unie gevestigde vennootschap ver-
werft dat zij meer dan de helft van de stemrechten in laatstgenoemde vennootschap kan 
uitoefenen. Voorts is sprake van een aandelenfusie blijkens het tweede lid, onderdeel c, 
van art. 3.55 Wet IB 2001 indien een in Nederland gevestigde vennootschap tegen uitrei-
king van eigen aandelen of winstbewijzen, eventueel met een bijbetaling, een zodanig 
bezit aan aandelen in een buiten een lidstaat van de Europese Unie gevestigde vennoot-
schap verwerft dat zij alle of nagenoeg alle stemrechten in de laatstgenoemde vennoot-
schap kan uitoefenen. Op grond van het derde lid van art. 3.55 Wet IB 2001 wordt een aan-
delenfusie eveneens aanwezig geacht indien een in het tweede lid bedoelde vennootschap 
voor de uitreiking van de eigen aandelen of winstbewijzen reeds meer dan de helft, res-
pectievelijk nagenoeg alle stemrechten in de aldaar bedoelde andere vennootschap kon 
uitoefenen en door de uitreiking van de eigen aandelen of winstbewijzen een groter aan-
tal stemrechten in die andere vennootschap kan uitoefenen.
Van een aandelenfusie is blijkens het vierde lid, onderdeel a van art. 3.55 Wet IB 2001 
geen sprake indien de bijbetaling meer bedraagt dan 10% van de nominale waarde van de 
in het kader van de aandelenfusie uitgereikte aandelen
Van een aandelenfusie is blijkens het vierde lid, onderdeel b van art. 3.55 Wet IB 2001 
voorts geen sprake indien de fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uit-
stellen van belastingheffing.
De aandeelhouder dient op grond van art. 3.55, lid 6 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet 
Vpb 1969 de boekwaarde van de vervreemde aandelen door te schuiven naar de aandelen 
die hij in het kader van de aandelenfusie verkrijgt.
Tevens zijn art. 13h en 13i Wet Vpb 1969 van belang. Art. 13i Wet Vpb 1969 bevat enkele 
bepalingen voor de situatie dat het aandelenbezit voor de aandelenfusie geen deelneming 
en na de aandelenfusie wel een deelneming vormt. Art. 13i Wet Vpb 1969 bepaalt onder 
andere dat de bij de aandelenfusie verkregen aandelen indien zij een deelneming vormen 
in de plaats treden van de vervreemde aandelen. Aldus wordt de claim van de fiscus 
behouden.
De aandelenfusiefaciliteit betreft enkel een faciliteit voor aandelen en winstbewijzen. 
Indien derhalve tezamen met aandelen ook vorderingen worden vervreemd, zijn de 
gewone winstbepalingen en sanctiebepalingen ten aanzien van die vorderingen van toe-
passing.

10.5.3 Samenloop met artikel 13b Wet Vpb 1969

De aandelenfusie ziet op de verwerving van aandelen tegen uitgifte van eigen aandelen. 
Er is derhalve in beginsel geen samenloop met art. 13b Wet Vpb 1969. Indien in het kader 
van de aandelenfusie door de overdrager ook een 13b-vordering wordt ingebracht, kan dat 
uiteraard gevolgen hebben. De aandelenfusiefaciliteit van art. 3.55 Wet IB 2001 juncto 
art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969, het woord zegt het al, ziet alleen op aandelen. Indien derhalve 
tezamen met aandelen vorderingen worden ingebracht, is daar de faciliteit niet op van 
toepassing. Voor fiscale doeleinden is er derhalve sprake van een vervreemding van een 
vordering en kan art. 13b Wet Vpb 1969 daarop van toepassing zijn. Ik verwijs naar hoofd-
stuk 8 inzake de toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969.
Indien de aandeelhouder van de overdragende vennootschap een afgewaardeerde vorde-
ring op de overdrager heeft, kan een aandelenfusie op het niveau van de aandeelhouder 
eveneens resulteren in toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969. Ter illustratie de volgende 
situatie.
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Op grond van art. 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 vindt de sanctie toepassing indien de schulde-
naar zijn onderneming of een gedeelte daarvan overdraagt aan de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam. In casu zal AH bv derhalve het afwaarderingsverlies 
moeten terugnemen indien Y bv met AH bv is verbonden en de aandelen in X bv een 
onderneming of een deel van een onderneming vormen. Dit resultaat is onredelijk. 
Art. 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 beoogt te voorkomen dat door de overdracht van (een deel 
van) de onderneming de latere opwaardering van de vordering wordt gefrustreerd. In casu 
is daar echter geen sprake van. Art. 13b Wet Vpb 1969 dient mijns inziens zodanig te wor-
den aangepast dat het in situaties zoals de onderhavige geen toepassing vindt. Overigens 
vindt art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing indien het aandelenbelang in X niet als 
onderneming of gedeelte van een onderneming kwalificeert.102

10.5.4 Samenloop met artikel 13ba Wet Vpb 1969

Indien de overdragende vennootschap in het kader van een aandelenfusie een 13ba-deel-
neming overdraagt, is het de vraag wat er gebeurt met de opwaarderingsreserve. Voor de 
beoordeling is relevant welk belang de overdragende vennootschap na de fusie in de over-
nemende vennootschap heeft. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
drie situaties. In de eerste situatie is er sprake van verbondenheid tussen de overdragende 
en overnemende vennootschap, in de tweede situatie is er geen sprake van verbondenheid 
maar heeft de overdragende vennootschap wel een deelneming in de overnemer en in de 
laatste situatie is er geen sprake van een deelneming in de overnemer. In de paragrafen 
10.5.4.1 tot en met 10.5.4.3 hierna worden deze situaties besproken. Vervolgens zal in 
paragraaf 10.5.4.4 ingegaan worden op mogelijke gevolgen voor de aandeelhouders van 
bij de aandelenfusie betrokken vennootschappen.

10.5.4.1 Verbondenheid tussen overdragende en overnemende vennootschap
In de eerste plaats de situatie dat de overdragende en overnemende vennootschap na de 
fusie met elkaar zijn verbonden. Schematisch kan dat als volgt worden geïllustreerd.

102 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.10.2.
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Op grond van art. 13ba, lid 5 Wet Vpb 1969 worden de aandelen in de 13ba-deelneming 
die door een verbonden lichaam worden gehouden toegerekend aan de belastingplichtige. 
Voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 bij de overdragende vennootschap heeft 
de aandelenfusie in de geschetste situatie geen gevolgen als gevolg van de toerekening van 
art. 13ba, lid 5 Wet Vpb 1969. Wel zal de opwaarderingsreserve jaarlijks vrijvallen voor 
een bedrag gelijk aan de gehele waardestijging van X bv, ondanks dat A bv minder dan 
100% belang in Y houdt. Deze vorm van overkill is reeds besproken in hoofdstuk 6, para-
graaf 6.6.5.4.

10.5.4.2 Geen verbondenheid, wel een deelneming in de overnemer
In de tweede situatie is er geen sprake van verbondenheid tussen de overdragende en 
overnemende vennootschap, maar heeft de overdragende vennootschap wel een deelne-
ming in de overnemende vennootschap. Schematisch kan dat als volgt worden geïllu-
streerd.

In deze situatie is de toerekeningsfictie van art. 13ba, lid 5 niet van toepassing, aangezien 
dat alleen geldt ten aanzien van verbonden lichamen. Echter, art. 13ba Wet Vpb 1969 is 
op grond van het twaalfde lid ook van toepassing op middellijke belangen. Het twaalfde 
lid bepaalt dat art. 13ba van toepassing is indien de belastingplichtige via een deelneming 
een belang van ten minste 5% in de voormalig schuldenaar houdt. Dat is in casu het geval, 
zodat de opwaarderingsreserve in stand blijft. Voor de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 
1969 wordt op grond van het twaalfde lid dan echter niet meer gekeken naar de aandelen 
in de voormalig schuldenaar X bv, maar naar de deelneming in Y bv.
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10.5.4.3 Geen verbondenheid, geen deelneming
De derde situatie die zich kan voordoen is dat de overdragende vennootschap na de aan-
delenfusie geen deelneming houdt in de overnemende vennootschap. Schematisch kan 
dat als volgt worden geïllustreerd.

Aangezien de 13ba-deelneming is vervreemd aan een niet-verbonden lichaam en er ook 
geen sprake is van een middellijk belang in de zin van het twaalfde lid, zal het achtste 
lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Onmiddellijk voorafgaand aan de fusie 
zal de deelneming in X bv op de waarde in het economische verkeer gesteld moeten wor-
den, zodat voor dat bedrag nog een belaste toevoeging van de opwaarderingsreserve aan 
de winst plaatsvindt. Het restant van de opwaarderingsreserve valt onbelast vrij.

10.5.4.4 Gevolgen voor de aandeelhouder met een 13ba-deelneming in de overdragende 
vennootschap

Indien een afgewaardeerde vordering door de aandeelhouder van de overdragende ven-
nootschap is omgezet, prijsgegeven of de lening als deelnemerschapslening is gaan kwa-
lificeren, doet zich de vraag voor wat het gevolg van een aandelenfusie is voor de door de 
aandeelhouder gevormde opwaarderingsreserve. Ter illustratie de volgende situatie.

AA bv heeft een opwaarderingsreserve gevormd in verband met een vordering op A bv die 
is prijsgegeven.
In het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is bepaald dat de opwaarderingsreserve aan 
de winst moet worden toegevoegd indien de schuldenaar zijn onderneming of een 
gedeelte daarvan overdraagt aan de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam. De aandelenfusie kan dan ook in deze situatie tot gevolg hebben dat het afwaar-
deringsverlies moet worden teruggenomen indien B bv met AA bv is verbonden en het 
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aandelenbelang in C bv als onderneming of gedeelte van een onderneming kwalificeert. 
Dit is onredelijk, omdat de situatie voor AA bv niet wijzigt. Alle toekomstige voordelen die 
A bv uit C bv ontvangt, komen via de aandelen A bv aan AA bv ten goede. Ook art. 13ba 
Wet Vpb 1969 moet derhalve zo worden aangepast dat dit onredelijke gevolg zich niet 
voordoet. Indien A bv geen onderneming drijft, kan art. 13ba, lid 10 Wet Vpb 1969 geen 
toepassing vinden.

10.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

10.6.1 Bedrijfsfusie

1 Indien de overdrager een afgewaardeerde vordering op de overnemer heeft en deze 
vordering in het kader van een bedrijfsfusie overgaat op de overnemer, gaan de vorde-
ring en schuld op grond van art. 6:161 BW teniet. De vermogenssprong die als gevolg 
van de schuldvermenging ontstaat, is mijns inziens winst uit onderneming en derhalve 
belast. Voor zover de winst meer is dan de aanwezige compensabele verliezen, zal de 
kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing kunnen zijn. Naar mijn mening kan 
het voordeel alleen met een beroep op HR 26 april 1978, BNB 1978/140 in de kapi-
taalsfeer worden gelokaliseerd indien en voor zover de stortingsplicht op de aandelen 
wordt verrekend met de nominale waarde van de (afgewaardeerde) vordering. Er kan 
mijns inziens alleen sprake zijn van een informele kapitaalstorting analoog aan HR 
10 maart 1993, BNB 1993/237* indien sprake is van een bedrijfsfusie binnen concern.

2 Indien de overnemer een afgewaardeerde vordering heeft op de overdrager en de over-
nemer in het kader van een bedrijfsfusie de schuld aan zichzelf verwerft, gaan de vor-
dering en schuld op grond van art. 6:161 BW teniet. Voor zover de overdrager zich voor 
een bedrag beneden de nominale waarde van zijn schuld weet te bevrijden, is sprake 
van winst bij de overdrager. Bij een geruisloze fusie zal deze winst zijn vrijgesteld. Daar 
staat echter voor hetzelfde bedrag een belaste opwaardering van de vordering bij de 
overnemer tegenover. Daarnaast is sprake van een voordeel bij de overnemer als 
gevolg van de schuldvermenging. Mijns inziens is dat voordeel uit hoofde van de 
schuldvermenging een belast voordeel uit de onderneming. De eventuele waardestij-
ging van de aandelen in de overnemer als gevolg van de schuldvermenging is bij de 
overdrager mijns inziens onbelast op grond van de deelnemingsvrijstelling, mits de 
overdrager een belang van ten minste 5% in de overnemer heeft (verkregen).

3 Zowel bij de verwerving van de vordering als de overname van de schuld door de over-
nemer wordt winst bij de overnemer geconstateerd. Vooral in de situatie dat de over-
drager compensabele verliezen heeft, kan de effectieve terugname van het verlies bij 
de overnemer als gevolg van de schuldvermenging tot ongewenste gevolgen leiden, 
met name als dit resulteert in te betalen belasting.

4 Naar mijn mening is de staatssecretaris ten onrechte van mening dat latere heffing 
niet verzekerd is indien tot het vermogen van de overdrager of de overnemer een vor-
dering behoort, welke is afgewaardeerd en de bedrijfsfusie tot schuldvermenging leidt. 
De bedrijfsfusie leidt namelijk tot winst bij de overnemer, of latere heffing is verzekerd 
op het niveau van de overdrager door toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969. Stan-
daardvoorwaarde 1 inzake de waardering van onderlinge vorderingen en schulden kan 
derhalve vervallen.

5 Indien de overdrager een afgewaardeerde vordering heeft op de overnemer en deze 
aan de overnemer overdraagt in het kader van een bedrijfsfusie treedt de sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 in werking indien de overnemer en de overdrager reeds voor de 
bedrijfsfusie met elkaar verbonden zijn. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de 
gefaciliteerde bedrijfsfusie ex art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 ontstaat dubbele heffing, 
omdat ook winst bij de overnemer wordt geconstateerd als gevolg van de schuldver-
menging. Indien geen sprake is van verbondenheid tussen de overdrager en de overne-
mer, vindt art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing.
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6 Op grond van art. 14, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft de overdrager de op grond van 
art. 13b Wet Vpb 1969 geconstateerde winst ter zake van de overdracht van de vorde-
ring niet in aanmerking te nemen.

7 Indien de overnemer een vordering op de overdrager heeft afgewaardeerd en vervol-
gens een bedrijfsfusie plaatsvindt, kan de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 van toe-
passing zijn. Dit doet zich voor indien er een met de overnemer verbonden lichaam is 
dat een deelneming in de overdrager heeft. Aangezien toepassing van art. 13b Wet Vpb 
1969 niet leidt tot een herwaardering van de vordering naar nominale waarde, wordt 
voor hetzelfde bedrag winst geconstateerd ten tijde van de schuldvermenging. Opval-
lend is dat in het besluit voor de geruisloze bedrijfsfusie niet de tegemoetkoming is 
opgenomen die wel is opgenomen in de toelichting bij de standaardvoorwaarden bij 
de juridische fusie en juridische afsplitsing. Die tegemoetkoming houdt in dat na toe-
passing van het herwaarderingsvoorschrift op grond van de eerste standaardvoor-
waarde toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 achterwege blijft. Er dient mijns 
inziens een samenloopregeling in art. 13b Wet Vpb 1969 te worden opgenomen.

8 Het afwaarderingsverlies wordt eveneens twee keer teruggenomen in de situatie dat 
een vordering is afgewaardeerd door een verbonden lichaam, aan de belastingplichtige 
is overgedragen en vervolgens een bedrijfsfusie plaatsvindt waarbij de schuldvorde-
ringverhouding tenietgaat. Er dient een met art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 vergelijk-
bare regeling te worden getroffen.

9 Indien een afgewaardeerde vordering op een deelneming, niet zijnde de overnemer, 
wordt overgedragen in het kader van een bedrijfsfusie is art. 13b Wet Vpb 1969 van 
toepassing indien de overnemer met de overdrager is verbonden. De winst die bij de 
bedrijfsfusie wordt behaald zal echter op grond van art. 14 Wet Vpb 1969 zijn vrijge-
steld, mits wordt voldaan aan de aldaar genoemde voorwaarden. Er gaat geen claim 
verloren. Door de indeplaatstredingsfictie gaat het afwaarderingsverlies over naar de 
overnemer. De verbondenheidsrelaties van de overdrager gaan niet over.

10 Indien in het kader van een bedrijfsfusie een afgewaardeerde vordering wordt overge-
dragen aan een verbonden lichaam en de vordering na de overdracht bij de overnemer 
geen deel uitmaakt van het Nederlands ondernemingsvermogen, is latere heffing toch 
verzekerd indien er geen vrijstelling wordt gegeven van de winst op grond van een ver-
drag ter voorkoming van dubbele belasting of op grond van het Besluit voorkoming 
dubbele belasting 2001. De staatssecretaris is te stellig door te stellen dat latere heffing 
niet verzekerd is.

11 Indien de vordering bij de verkrijger tot het buitenlands ondernemingsvermogen gaat 
behoren, dient toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 naar mijn mening op grond van 
het EG-recht achterwege te blijven.

12 Indien na de overdracht van de vordering uit hoofde van de bedrijfsfusie aan een ver-
bonden lichaam er geen verbonden lichaam van de nieuwe schuldeiser meer is dat een 
deelneming heeft in de schuldenaar, zal art. 13b Wet Vpb 1969 na de bedrijfsfusie bij 
de overnemer geen toepassing meer kunnen vinden ten aanzien van de overgedragen 
vordering. Indien de overnemer verbonden is met de overdrager, is latere heffing niet 
in alle gevallen verzekerd. Indien de latere heffing niet is verzekerd kan de bedrijfsfu-
sie alleen met een beroep op de faciliteit van art. 14, lid 2 Wet Vpb 1969 geruisloos 
plaatsvinden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

13 In geval van een bedrijfsfusie kan toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 ook aan de 
orde zijn bij de aandeelhouder van de overdragende vennootschap indien hij een afge-
waardeerde vordering op de overdragende vennootschap heeft. Indien hetgeen in het 
kader van de bedrijfsfusie door de overdrager wordt overgedragen kwalificeert als een 
onderneming of gedeelte daarvan, zal bij de aandeelhouder de sanctie van art. 13b Wet 
Vpb 1969 van toepassing zijn. Dit is onredelijk omdat geen claimverlies optreedt. 
Art. 13b Wet Vpb 1969 dient dan ook aangepast te worden. Indien geen sprake is van 
de overdracht van een onderneming of gedeelte van de onderneming, kan de sanctie 
geen toepassing vinden.
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14 Indien de overdrager in het kader van een bedrijfsfusie een deelneming alsmede een 
afgewaardeerde vordering op die deelneming overdraagt, zal de overdrager een 
opwaarderingreserve moeten vormen indien hij een deelneming in de overnemer 
heeft of ten tijde van de bedrijfsfusie verkrijgt. Op deze situatie ziet art. 13ba, lid 12 
Wet Vpb 1969.

15 Indien de overdrager een opwaarderingsreserve heeft gevormd ter zake van een deel-
neming die wordt overgedragen in het kader van een bedrijfsfusie gaat de opwaarde-
ringsreserve niet mee over naar de overnemer. Indien de overnemer met de overdrager 
verbonden is, zal op grond van art. 13ba, lid 5 Wet Vpb 1969, het aandelenbelang van 
de overnemer worden toegerekend aan de overdrager voor de bepaling van de vrijval 
van de opwaarderingsreserve. De opwaarderingsreserve blijft dan in stand. Indien de 
overnemer niet met de overdrager is verbonden, maar de overdrager wel een deelne-
ming heeft in de overnemer, blijft op grond van het twaalfde lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969 de opwaarderingsreserve in stand en wordt art. 13ba Wet Vpb 1969 toegepast op 
de deelneming in de overnemer. Indien er geen sprake is van een deelneming in de 
overnemer als gevolg van de bedrijfsfusie zal de opwaarderingsreserve onbelast vrijval-
len. Het maakt voor de analyse geen verschil of sprake is van een ruisende of geruisloze 
bedrijfsfusie.

16 Opvallend is dat naar de mening van de staatssecretaris bij de bedrijfsfusie (en ook bij 
de fusie en splitsing) de indeplaatstreding niet zover gaat dat de opwaarderingsreserve 
meegaat, terwijl bij de ontvoeging van een vennootschap uit de fiscale eenheid naar 
zijn mening de opwaarderingsreserve wel meegaat. De analyse die door de staatssecre-
taris wordt gemaakt ten aanzien van de opwaarderingsreserve in geval van een 
(bedrijfs)fusie lijkt mij juist, de analyse in het kader van de fiscale eenheid niet.

17 Indien de overdrager een opwaarderingsreserve heeft gevormd ter zake van een deel-
neming in de overnemer, blijft de opwaarderingsreserve in stand bij de bedrijfsfusie.

18 Indien een aandeelhouder ter zake van zijn deelneming in de overdrager een opwaar-
deringsreserve heeft gevormd, kan de bedrijfsfusie tot belaste vrijval van de opwaarde-
ringsreserve leiden. Op grond van het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 moet de 
opwaarderingsreserve ineens worden toegevoegd aan de winst indien de schuldenaar 
de onderneming of een gedeelte daarvan overdraagt aan een met de belastingplichtige 
verbonden lichaam. Indien de overnemer derhalve kwalificeert als verbonden lichaam 
van de aandeelhouder en de overdrager een onderneming uitoefent, zal de opwaarde-
ringsreserve vrijvallen. De vrijval is onredelijk, als de overdracht plaatsvindt aan een 
deelneming van de overdrager. Art. 13ba Wet Vpb 1969 dient op dit punt te worden 
aangepast.

10.6.2 Juridische fusie

19 Indien er tussen de verkrijgende en verdwijnende vennootschap onderlinge vorderin-
gen en schulden bestaan, zullen die bij de fusie als gevolg van schuldvermenging 
tenietgaan. Deze problematiek is naar mijn mening niet anders dan bij de bedrijfsfusie. 
De winst behaald door de verkrijgende vennootschap zal mijns inziens een belaste ver-
mogensvooruitgang zijn.

20 De staatssecretaris gaat er mijns inziens ten onrechte vanuit dat het tenietgaan van de 
onderlinge vorderingen en schulden niet tot heffing leidt en een geruisloze juridische 
fusie derhalve alleen op grond van art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969 mogelijk is. De in het 
besluit gestelde standaardvoorwaarde ten aanzien van de waardering van onderlinge 
vorderingen en schulden is naar mijn mening overbodig.

21 Indien bij een juridische fusie de verkrijgende vennootschap een afgewaardeerde vor-
dering heeft op de verdwijnende vennootschap, zal in beginsel de sanctie van art. 13b 
Wet Vpb 1969 van toepassing zijn. Dit kan zich onder andere voordoen bij een moeder-
dochterfusie en een zusterfusie. Aangezien ook de schuldvermenging effectief reeds 
leidt tot het terugnemen van het afwaarderingsverlies, wordt het verlies tweemaal 
teruggenomen. Indien sprake is van een op grond van art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969 gefa-
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ciliteerde fusie is in het besluit opgenomen dat de toepassing van art. 13b en 13ba Wet 
Vpb 1969 achterwege blijft. Deze tegemoetkoming biedt echter ten onrechte geen soe-
laas in de situatie dat ter zake van de afgewaardeerde vordering reeds art. 13b Wet Vpb 
1969 bij een verbonden lichaam is toegepast. Analoog aan art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 1969 
zou daarvoor een tegemoetkoming moeten worden getroffen.

22 Indien in het kader van een ruisende juridische fusie een afgewaardeerde vordering 
overgaat op de verkrijgende vennootschap, is als gevolg van de in art. 14b Wet Vpb 
1969 opgenomen ficties voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van art. 13b Wet 
Vpb 1969. De verkrijgende vennootschap zal de vordering waarderen op kostprijs, zij-
nde de waarde in het economische verkeer ten tijde van de fusie, zodat bij latere aflos-
sing boven kostprijs nogmaals winst geconstateerd wordt. Hiervoor zou mijns inziens 
een tegemoetkoming getroffen moeten worden.

23 Op grond van art. 14b, lid 2 Wet Vpb 1969 behoeft de bij de fusie op grond van art. 13b 
Wet Vpb 1969 behaalde winst niet in aanmerking te worden genomen. Indien na de 
fusie noch de belastingplichtige noch een met hem verbonden lichaam een deelne-
ming heeft in de schuldenaar, is art. 13b Wet Vpb 1969 ten aanzien van de afgewaar-
deerde vordering niet langer van toepassing. Aangezien vervreemding van de vorde-
ring buiten het kader van een juridische fusie niet tot de sanctie van art. 13b Wet Vpb 
1969 leidt indien geen sprake is van verbondenheid, zie ik geen reden voor een speci-
fieke bepaling die in het kader van een juridische fusie wel tot toepassing van de sanc-
tie leidt.

24 De crediteur van de verdwijnende vennootschap wordt op grond van art. 3.57, lid 1 
Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 geacht zijn vordering op de verdwijnende 
rechtspersoon te hebben vervreemd. Op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 juncto 
art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft het voordeel onder voorwaarden niet in aanmerking 
genomen te worden. De boekwaarde van de vorderingen wordt doorgeschoven en de 
verkregen vorderingen treden in de plaats van de vervreemde vorderingen.

25 Indien de crediteur naast een vordering op de verdwijnende vennootschap tevens een 
deelneming in de verdwijnende vennootschap heeft, kan art. 13b Wet Vpb 1969 van 
toepassing zijn. Op grond van art. 13k, lid 1 Wet Vpb 1969 wordt de vervreemding 
geacht te hebben plaatsgevonden aan een met de belastingplichtige en de verdwij-
nende vennootschap verbonden lichaam, zodat de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 
van toepassing zou zijn. De winst behoeft op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 niet 
in aanmerking genomen te worden.

26 Voor de aandeelhouders is enkel de vervreemdingsfictie van art. 3.57 Wet IB 2001 
juncto art. 8, eerste lid Wet Vpb 1969 van belang, terwijl voor de verdwijnende en ver-
krijgende rechtspersoon enkel de vervreemdingsfictie van art. 14b, lid 1 Wet Vpb 1969 
relevant is. De ficties van art. 14b, lid 1 en 6 Wet Vpb 1969 werken niet door naar de 
aandeelhouder en kunnen derhalve niet tot toepassing van art. 13b, lid 3 Wet Vpb 
1969 leiden.

27 Indien sprake is van een moeder-dochterfusie waarbij de moedermaatschappij de ver-
krijgende vennootschap is, bepaalt art. 13k, lid 5 Wet Vpb 1969 dat art. 3.57, lid 2 Wet 
IB 2001 buiten toepassing blijft. De geruisloze fusie is alleen op verzoek mogelijk. Ik 
zie geen aanleiding om te veronderstellen dat die voorwaarden anders zullen zijn dan 
opgenomen in het besluit bij art. 14b, lid 3 Wet Vpb 1969. Overigens zijn aanvullende 
voorwaarden mijns inziens niet nodig, omdat als gevolg van de schuldvermenging het 
genoten afwaarderingsverlies wordt teruggenomen.

28 Indien de verdwijnende vennootschap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, doet 
zich de vraag voor wat het effect van de juridische fusie is op de opwaarderingsreserve. 
De opwaarderingsreserve is een extracomptabele reserve en derhalve mijns inziens 
geen vermogensbestanddeel dat in het kader van de fusie overgaat op de verkrijgende 
vennootschap.

29 De staatssecretaris is mijns inziens ten onrechte van mening dat in geval van een rui-
sende fusie de opwaarderingsreserve bij de verdwijnende vennootschap vrijvalt op 
grond van art. 15d Wet Vpb 1969.
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30 Binnen concern kan zich de situatie voordoen dat de verdwijnende vennootschap een 
deelneming is van de verkrijgende vennootschap, bijvoorbeeld bij een moeder-doch-
terfusie. Indien de verkrijgende vennootschap ter zake van die deelneming een 
opwaarderingsreserve heeft gevormd, zal de opwaarderingsreserve ineens aan de 
winst moeten worden toegevoegd op grond van art. 13ba, lid 10 Wet Vpb 1969 indien 
hetgeen in het kader van de fusie overgaat kwalificeert als onderneming of gedeelte 
van een onderneming. Indien dat niet zo is, zal de opwaarderingsreserve bij een rui-
sende fusie onbelast vrijvallen. Op grond van art. 13k, lid 5 Wet Vpb 1969 kan voor de 
verkrijgende aandeelhouder een geruisloze fusie alleen op verzoek plaatsvinden, waar-
bij aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden.

31 Indien een aandeelhouder een 13ba-deelneming heeft in de verdwijnende vennoot-
schap en de aandeelhouder niet zelf de verkrijger is, doet zich de vraag voor wat het 
gevolg is voor de door de aandeelhouder gevormde opwaarderingsreserve. De ficties 
van art. 3.57, lid 1 Wet IB 2001 juncto art. 8 Wet Vpb 1969 en art. 13k, lid 1 Wet Vpb 
1969 op grond waarvan de aandelen geacht worden te zijn vervreemd aan een met de 
belastingplichtige verbonden lichaam, leiden niet tot de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 
1969. Alleen indien op grond van art. 3.57, lid 2 Wet IB 2001 de winst ter zake van de 
fictieve vervreemding van de aandelen in A bv niet in aanmerking wordt genomen, tre-
den in het kader van de fusie verkregen aandelen in B bv op grond van art. 13k, lid 4, 
onderdeel a Wet Vpb 1969 in de plaats van de aandelen A. In dat geval zal, mits het 
belang in B bv ten minste 5% bedraagt, de opwaarderingsreserve in stand blijven. In 
andere gevallen valt de opwaarderingsreserve onbelast vrij.

10.6.3 Juridische (af)splitsing

32 Indien de splitsende en verkrijgende vennootschap onderlinge vorderingen en schul-
den hebben, kunnen die als gevolg van de splitsing tenietgaan. Deze problematiek is 
vergelijkbaar met de eerder besproken problematiek van het tenietgaan van onder-
linge vorderingen en schulden bij bedrijfsfusie en de juridische fusie. Zoals aangegeven 
leidt een en ander mijns inziens tot fiscale winst bij de verkrijger.

33 De staatssecretaris is mijns inziens ten onrechte van mening dat de schuldvermenging 
bij de splitsing niet leidt tot belastbare winst, zodat een geruisloze splitsing alleen 
mogelijk is op grond van art. 14a, lid 3 Wet Vpb 1969 waarbij aanvullende voorwaar-
den worden gesteld.

34 Voor de situatie van de afsplitsing zijn de standaardvoorwaarden gepubliceerd. Ter 
zake van onderlinge vorderingen en schulden zijn voorwaarde 1a en 1b opgenomen. 
Voorwaarde 1a is vergelijkbaar met de voorwaarde gesteld bij de bedrijfsfusie en juri-
dische fusie en zorgt ervoor dat onderlinge vorderingen en schulden op hetzelfde 
bedrag worden gewaardeerd. Evenals bij de bedrijfsfusie en juridische fusie is deze 
standaardvoorwaarde mijns inziens overbodig omdat de juridische (af)splitsing reeds 
tot terugname van het afwaarderingsverlies leidt dan wel latere heffing verzekerd is. 
Standaardvoorwaarde 1b ziet op de situatie dat een groepsmaatschappij een vordering 
heeft op de afsplitsende vennootschap, welke vordering in waarde daalt doordat een 
deel van het vermogen van de schuldenaar wordt afgesplitst. Indien een groepsmaat-
schappij berust in de waardedaling van zijn vordering die ontstaat door een (af)split-
sing van de schuldenaar, handelt die maatschappij mijns inziens onzakelijk en is het 
verlies fiscaal niet aftrekbaar. Standaardvoorwaarde 1b past niet binnen het delegatie-
kader en is derhalve onverbindend.

35 Indien in het kader van de (af)splitsing een afgewaardeerde vordering overgaat op de 
verkrijgende vennootschap leidt dat tot toepassing van de sanctie van art. 13b Wet Vpb 
1969 als gevolg van de in art. 14a Wet Vpb 1969 opgenomen overdrachts- en verbon-
denheidsfictie. Indien gekozen wordt voor een geruisloze splitsing behoeft de winst 
echter op grond van art. 14a, lid 2 Wet Vpb 1969 niet in aanmerking te worden geno-
men.
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36 Indien de verkrijgende vennootschap een afgewaardeerde vordering heeft op de split-
sende vennootschap zal art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing zijn indien hetgeen 
overgaat als onderneming of gedeelte van een onderneming kwalificeert. Aldus ont-
staat dubbele heffing, aangezien ook reeds op grond van de schuldvermenging winst 
ontstaat bij de verkrijgende vennootschap. Indien wordt geopteerd voor de geruisloze 
fusie, blijft op grond van het besluit toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 ach-
terwege.

37 De crediteur van de splitsende vennootschap wordt op grond van art. 3.56, lid 1 Wet IB 
2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 geacht zijn vordering op de splitsende rechtsper-
soon te hebben vervreemd. Op grond van art. 3.56, lid 2 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 
Wet Vpb 1969 behoeft het voordeel onder voorwaarden niet in aanmerking genomen 
te worden. Indien de vordering is afgewaardeerd en de belastingplichtige noch een ver-
bonden lichaam ten tijde van de splitsing een deelneming heeft of heeft verkregen in 
de splitsende rechtspersoon zal toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 niet aan de orde 
zijn.

38 Indien de crediteur of een met hem verbonden lichaam tevens een deelneming heeft 
in de splitsende vennootschap, is art. 13j, lid 1 Wet Vpb 1969 van toepassing. Daar 
wordt gefingeerd dat de vervreemding op grond van art. 3.56 Wet IB 2001 juncto art. 8, 
lid 1 Wet Vpb 1969 plaatsvindt aan een met de belastingplichtige en de splitsende 
rechtspersoon verbonden lichaam. Als gevolg van deze ficties is voldaan aan de vereis-
ten voor toepassing van art. 13b, lid 1 Wet Vpb 1969, namelijk de vervreemding van de 
vordering aan een met de belastingplichtige of met hem verbonden lichaam. Op grond 
van art. 3.56 Wet IB 2001 juncto art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 behoeft de geconstateerde 
winst niet in aanmerking genomen te worden. De vervreemdingsfictie van art. 14a 
Wet Vpb 1969 werkt niet door naar de aandeelhouders van de betrokken rechtsperso-
nen.

39 Indien de splitsende vennootschap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, doet zich 
de vraag voor wat het effect van de juridische splitsing is op de opwaarderingsreserve. 
De opwaarderingsreserve gaat niet mee over naar de verkrijgende vennootschap. Voor 
de gevolgen van een juridische (af)splitsing voor de opwaarderingsreserve is in de par-
lementaire behandeling verwezen naar de gevolgen bij een juridische fusie. Hierbij is 
mijns inziens over het hoofd gezien dat alleen bij de zuivere splitsing de fictie geldt dat 
de vennootschap opgehouden heeft in Nederland belastbare winst te genieten. Ik con-
cludeer dat op grond van de door de staatssecretaris gegeven analyse bij een afsplitsing 
nimmer sprake kan zijn van een belaste vrijval. Indien als gevolg van de afsplitsing de 
belastingplichtige of een verbonden lichaam geen (middellijke) deelneming meer in de 
schuldenaar houdt, zal de opwaarderingsreserve derhalve onbelast vrijvallen. Ook 
voor de zuivere splitsing geldt mijns inziens – in tegenstelling tot wat de staatssecreta-
ris meent – dat de eindafrekening van art. 15d Wet Vpb 1969 leidt tot een onbelaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve.

40 Indien de verkrijgende vennootschap ter zake van een deelneming in de splitsende 
vennootschap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, zal op grond van art. 13ba, 
lid 10 Wet Vpb 1969 de opwaarderingsreserve ineens aan de winst moeten worden toe-
gevoegd, mits hetgeen in het kader van de (af)splitsing overgaat als een onderneming 
of een gedeelte van een onderneming van de schuldenaar kwalificeert.

41 Indien de aandeelhouder van de (af)splitsende vennootschap een opwaarderingsre-
serve heeft gevormd en de deelneming waarop die opwaarderingsreserve ziet is betrok-
ken bij een juridische (af)splitsing, komt de vraag op wat het gevolg is voor de opwaar-
deringsreserve. Indien de verkrijgende vennootschap na de (af)splitsing een verbonden 
lichaam is van de aandeelhouder van de (af)splitsende vennootschap, blijft de opwaar-
deringsreserve in stand. Indien de verkrijgende vennootschap na de (af)splitsing geen 
verbonden lichaam is van de aandeelhouder van de (af)splitsende vennootschap, maar 
die aandeelhouder wel een deelneming in de verkrijgende vennootschap heeft, zal de 
opwaarderingsreserve eveneens in stand blijven. Op grond van het twaalfde lid van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 zal art. 13ba voortaan worden toegepast ten aanzien van de 
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deelneming in de verkrijger. Indien de aandeelhouder van de (af)splitsende vennoot-
schap na de splitsing geen deelneming heeft in de verkrijgende vennootschap zal de 
opwaarderingsreserve met toepassing van het achtste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 
onbelast vrijvallen.

10.6.4 Aandelenfusie

42 De aandelenfusiefaciliteit betreft enkel een faciliteit voor aandelen en winstbewijzen. 
Indien derhalve tezamen met aandelen ook vorderingen worden vervreemd, zijn de 
gewone winstbepalingen en sanctiebepalingen ten aanzien van die vorderingen van 
toepassing.

43 Indien de aandeelhouder van de overdragende vennootschap een afgewaardeerde vor-
dering op de overdrager heeft, kan een aandelenfusie op het niveau van de aandeelhou-
der eveneens resulteren in toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969. Op grond van 
art. 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 vindt de sanctie toepassing indien de schuldenaar zijn 
onderneming of een gedeelte daarvan overdraagt aan de belastingplichtige of een met 
hem verbonden lichaam. Dit resultaat is onredelijk aangezien de resultaten van de 
schuldenaar nog steeds ten goede komen aan de overdragende vennootschap en zo aan 
zijn aandeelhouder. Art. 13b Wet Vpb 1969 dient mijns inziens zodanig te worden aan-
gepast dat het in situaties zoals de onderhavige geen toepassing vindt. Overigens vindt 
art. 13b Wet Vpb 1969 geen toepassing indien de overdragende vennootschap geen 
onderneming uitoefent.

44 Indien de overdragende vennootschap ter zake van een deelneming een opwaarde-
ringsreserve heeft gevormd en deze deelneming in het kader van een aandelenfusie 
overdraagt, is het de vraag wat er gebeurt met de opwaarderingsreserve. De opwaarde-
ringsreserve gaat niet mee over naar de overnemende vennootschap. Indien sprake is 
van verbondenheid tussen de overdragende en overnemende vennootschap, blijft de 
opwaarderingsreserve in stand. Indien geen sprake is van verbondenheid maar de over-
dragende vennootschap wel een deelneming in de overnemer heeft, blijft de opwaar-
deringsreserve ook in stand. Art. 13ba Wet Vpb 1969 vindt dan voortaan toepassing ten 
aanzien van de deelneming in de overnemer, aldus het twaalfde lid van art. 13ba Wet 
Vpb 1969. Indien er geen sprake van een deelneming in de overnemer, valt de opwaar-
deringsreserve onbelast vrij.

45 Indien een aandeelhouder ter zake van zijn deelneming in de overdragende vennoot-
schap een opwaarderingsreserve heeft gevormd, kan de aandelenfusie leiden tot toe-
passing van de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969. In het tiende lid van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 is namelijk bepaald dat de opwaarderingsreserve aan de winst moet worden 
toegevoegd indien de schuldenaar zijn onderneming of een gedeelte daarvan over-
draagt aan de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam. De sanctie is der-
halve van toepassing als de aandelen kunnen worden aangemerkt als een onderne-
ming of gedeelte van een onderneming van de overdragende vennootschap. Toepas-
sing van de sanctie is onredelijk, omdat de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet 
wordt gefrustreerd in deze situatie. Art. 13ba Wet Vpb 1969 moet mijns inziens dan 
ook worden aangepast.

10.7 EVALUATIE

In deze paragraaf evalueer ik de samenloop van de regelingen voor de afgewaardeerde vor-
deringen zoals die zijn neergelegd in art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 en de regelingen voor 
de bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische (af)splitsing en de aandelenfusie. Ik doe dat 
aan de hand van de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria. De aandelenfusiefaciliteit geldt 
niet voor vorderingen. Indien in het kader van een aandelenfusie een afgewaardeerde vor-
dering tezamen met de aandelen wordt overgedragen, is de problematiek niet anders dan 
bij de enkele overdracht van een vordering. De gevolgen van de overdracht van een vor-
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dering zijn in hoofdstuk 8 aan de orde geweest. In deze evaluatie wordt dan ook niet apart 
ingegaan op de aandelenfusiefaciliteit.

10.7.1 Noodzakelijkheid

In dit hoofdstuk stond de toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 in de verschil-
lende fusie- en splitsingsvarianten centraal. De noodzakelijkheid van de regelingen inzake 
afgewaardeerde vorderingen als zodanig zijn reeds in eerdere hoofdstukken aan de orde 
geweest.
Zowel bij de bedrijfsfusie, de juridische fusie als de juridische (af)splitsing wordt het 
afwaarderingsverlies op een vordering die als gevolg van schuldvermenging tenietgaat 
teruggenomen of de latere heffing is verzekerd. De latere heffing is verzekerd doordat de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is of door toepassing van art. 13ba Wet Vpb 
1969. De standaardvoorwaarden met het waarderingsvoorschrift inzake onderlinge vorde-
ringen en schulden zoals die in het besluit voor de gefaciliteerde bedrijfsfusie, het besluit 
voor de gefaciliteerde juridische fusie en het besluit voor de gefaciliteerde afsplitsing wor-
den gesteld, zijn mijns inziens overbodig. Ook standaardvoorwaarde 1b bij de juridische 
afsplitsing is naar mijn mening overbodig.

10.7.2 Effectiviteit

Over het geheel genomen ben ik van mening dat de regelingen voor afgewaardeerde vor-
deringen in de situaties van een bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische (af)splitsing of 
aandelenfusie effectief zijn.
Naar mijn mening kan er in geval van een niet-gefaciliteerde juridische fusie en een niet-
gefaciliteerde juridische (af)splitsing claimverlies optreden omdat de opwaarderingsre-
serve in beginsel onbelast vrijvalt. Een onbelaste vrijval is terecht voor de situatie waarbij 
de fusie of splitsing overeenkomt met een vervreemding van de voormalig schuldenaar 
buiten concern. In de situatie dat echter sprake is van een fusie of splitsing binnen con-
cern, is een onbelaste vrijval onterecht en dient dit door middel van een wettelijke rege-
ling te worden voorkomen.
Standaardvoorwaarde 1b die wordt gesteld bij een op grond van art. 14a, lid 3 Wet Vpb 
1969 gefaciliteerde juridische afsplitsing is naar mijn mening onverbindend. Aangezien 
de standaardvoorwaarde mijns inziens toch overbodig is, vermindert deze onverbindend-
heid echter niet de effectiviteit van de regeling.

10.7.3 Proportionaliteit

De vraag in hoeverre de sancties van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 proportioneel uitwer-
ken bij de samenloop met de bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische (af)splitsing, 
wordt allereerst bepaald door de proportionaliteit van die sancties als zodanig. Ik verwijs 
daarvoor naar hetgeen ik daarover schreef in de hoofdstukken 6 en 8. Op deze plaats wijs 
ik er slechts op dat na toepassing van de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 bij een over-
dracht van een vordering in het kader van een bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische 
(af)splitsing de verkrijgende vennootschap bij aflossing boven de nominale waarde over 
de winst belasting is verschuldigd, een en ander uiteraard afhankelijk van het fiscale 
regime van de verkrijgende vennootschap.
In de tweede plaats wordt de proportionaliteit van de sancties van art. 13b en 13ba Wet 
Vpb 1969 bij de samenloop met de bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische (af)splitsing 
bepaald door de concrete uitwerking in de betreffende situaties die in dit hoofdstuk zijn 
onderzocht.
Bij een niet-gefaciliteerde bedrijfsfusie, juridische fusie of (af)splitsing doet zich dubbele 
heffing voor indien de verkrijgende vennootschap een afgewaardeerde vordering op de 
overdragende vennootschap heeft. Hiervoor dient een tegemoetkoming te worden getrof-
fen. Voor de situaties van de gefaciliteerde fusie en afsplitsing is hiervoor een tegemoet-
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koming opgenomen in een besluit. Voor de gefaciliteerde bedrijfsfusie is geen tegemoet-
koming getroffen, hetgeen mijns inziens alsnog dient te gebeuren.
De sancties van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 zijn ook van toepassing indien de (ex-
)schuldenaar de onderneming of een gedeelte overdraagt aan een dochtermaatschappij in 
het kader van een bedrijfsfusie of afsplitsing aan een dochtermaatschappij. Aangezien de 
belastingplichtige dan het volledige belang behoudt, is toepassing van de sanctie dispro-
portioneel.
Verder is het disproportioneel dat er geen tegemoetkoming is voor de situatie dat ter zake 
van een afgewaardeerde vordering bij een verbonden lichaam reeds art. 13b Wet Vpb 
1969 is toegepast en vervolgens die vordering tenietgaat als gevolg van een juridische 
fusie of juridische (af)splitsing. Analoog aan de regeling die getroffen is in art. 15ab, lid 7 
Wet Vpb 1969 voor de vergelijkbare situatie indien een fiscale eenheid wordt aangegaan 
na de overdracht van een afgewaardeerde vordering, dient een tegemoetkoming getroffen 
te worden.

10.7.4 Neutraliteit

Er zijn geen opvallende verschillen te constateren ten aanzien van de toepassing van 
art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 wanneer we de bedrijfsfusie, juridische fusie en juridische 
(af)splitsing onderling vergelijken. Dit komt omdat de systematiek van de regelingen van 
de juridische fusie en juridische (af)splitsing geënt zijn op die van de bedrijfsfusie. Ook de 
standaardvoorwaarden bij een gefaciliteerde fusie en afsplitsing zijn geënt op de stan-
daardvoorwaarden bij de bedrijfsfusie. Er is derhalve sprake van consistentie ten aanzien 
van de uitwerking van de toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 in de situaties van 
fusie en splitsing. Met betrekking tot de evaluatie op het punt van onderlinge afstemming 
en consistentie wijs ik op hetgeen in de vorige paragraaf is gesignaleerd ten aanzien van 
het ontbreken van tegemoetkomingen op bepaalde punten. Dat heeft te maken met de 
afstemming op de andere regelingen voor afgewaardeerde vorderingen.

10.7.5 Uitvoerbaarheid

Omdat de regelingen voor de juridische fusie en juridische (af)splitsing zijn gebaseerd op 
de regeling voor de bedrijfsfusie, kan gezegd worden dat er neutraliteit is met betrekking 
tot die drie regelingen. Dat is mijns inziens belangrijk omdat bepaalde herstructureringen 
zowel via een bedrijfsfusie als afsplitsing zijn te realiseren. De belastingplichtige behoeft 
de keuze voor de te volgen juridische route derhalve niet van de fiscale gevolgen af te 
laten hangen.

10.7.6 Consistentie en onderlinge afstemming

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de regeling merk ik op dat de regelingen voor 
de afgewaardeerde vorderingen zoals opgenomen in art. 13b en art. 13ba Wet Vpb 1969 
niet eenvoudig zijn. De samenloop met de bedrijfsfusie, juridische fusie en (af)splitsing is 
mijns inziens (uitermate) complex te noemen. Ik acht dat echter inherent aan de samen-
loop van regelingen die, met uitzondering van art. 13b Wet Vpb 1969, beogen een facili-
teit te bieden teneinde directe heffing te voorkomen en tevens claimbehoud voor de fiscus 
moeten realiseren.

10.7.7 Overeenstemming met het Europese en internationale recht

Bij de samenloop van de regelingen heb ik geen problemen geconstateerd ten aanzien van 
het Europese of internationale recht.

FWR_Bobeldijk.book  Page 343  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



344 Fusies, splitsing en afgewaardeerde vorderingen

FWR_Bobeldijk.book  Page 344  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Evaluatie en conclusies 345

11 Evaluatie en conclusies

11.1 INLEIDING

Dit slothoofdstuk bestaat uit drie delen. Allereerst vindt in dit hoofdstuk in paragraaf 11.2 
een terugblik plaats op het onderzoek, waarna in paragraaf 11.3 kort wordt stilgestaan bij 
de belangrijkste conclusies inzake de waardering van vorderingen en schulden.
In het tweede deel van dit hoofdstuk worden in de paragrafen 11.4 tot en met 11.11 de 
regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen besproken aan de hand van het in hoofd-
stuk 3 ontwikkelde toetsingskader. Toetsing vindt plaats aan de criteria noodzakelijkheid, 
effectiviteit, proportionaliteit, neutraliteit, uitvoerbaarheid, consistentie en onderlinge 
afstemming en overeenstemming met het Europese en internationale recht.
In het derde deel van dit hoofdstuk, de paragrafen 11.12 en11.13, licht ik toe dat de syste-
matiek van de opwaarderingsreserve moet worden gecontinueerd, op verschillende pun-
ten moet worden verbeterd en ook moet worden uitgebreid naar de besmette rechtshan-
delingen van art. 13b Wet Vpb 1969 en art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969.
Als besluit worden in paragraaf 11.14 enkele eindconclusies geformuleerd.

11.2 TERUGBLIK

In dit onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze de regelingen inzake afgewaar-
deerde vorderingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kunnen worden verbe-
terd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is in hoofdstuk 2 allereerst de kern van de 
problematiek inzake afgewaardeerde vorderingen in kaart gebracht, waarna in hoofdstuk 
3 een toetsingskader gedefinieerd is om de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen 
te beoordelen. Vervolgens is in hoofdstuk 4 en 5 nagegaan hoe vorderingen en schulden, 
waaronder vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen, gewaardeerd dienen 
te worden. In hoofdstuk 6 is ingegaan op de regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 inzake 
de omzetting en hybridisering van afgewaardeerde vorderingen. Vervolgens is in hoofd-
stuk 7 ingegaan op de situatie dat een vordering wordt prijsgegeven. Dit is bezien vanuit 
de kant van de schuldenaar, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de kwijt-
scheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet IB 2001 die door art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 
ook voor de heffing van vennootschapsbelasting van belang is. Vervolgens is ingegaan op 
de behandeling bij de schuldeiser van een prijsgegeven vordering. Daarbij is vooral aan-
dacht besteed aan art. 13ba Wet Vpb 1969 dat van toepassing is indien de schuldeiser een 
deelneming in de schuldenaar heeft of in samenhang met het prijsgeven van de vordering 
verkrijgt. In dit hoofdstuk is ook ingegaan op de bepalingen van art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 
1969 en de flankerende maatregel van art. 8, lid 4 Wet Vpb 1969. Deze bepalingen zien op 
de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling en de samenloop met een gevoegde 
respectievelijk ontvoegde fiscale-eenheidsmaatschappij. In hoofdstuk 8 is ingegaan op de 
regeling van art. 13b Wet Vpb 1969 die ziet op de overdracht en overbrenging van afge-
waardeerde vorderingen. In hoofdstuk 9 is aandacht geschonken aan de problematiek van 
afgewaardeerde onderlinge vorderingen in samenhang met het fiscale-eenheidsregime. 
Daarbij zijn de bepalingen van art. 15ab, lid 6 en 7 alsmede art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 
besproken die zien op de waardering van onderlinge vorderingen en schulden bij voeging 
en ontvoeging. Ook is daarbij aandacht besteed aan het voorschrift van art. 15aj, lid 3 Wet 
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Vpb 1969 inzake de waardering van externe schulden bij ontvoeging in het zicht van fail-
lissement. Tot slot is in hoofdstuk 10 ingegaan op de samenloop van de bepalingen inzake 
afgewaardeerde vorderingen en de regelingen van art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 
inzake de bedrijfsfusie, juridische (af)splitsing en juridische fusie.

11.3 WAARDERING VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN

De waarde in het economische verkeer van een vordering kan lager zijn dan de nominale 
waarde vanwege de verminderde solvabiliteit van de debiteur, vanwege een daling van de 
koers indien de vordering in vreemde valuta luidt, of vanwege een stijging van de mar-
krente indien de vordering een vaste rente heeft.
Op grond van goed koopmansgebruik dient een vordering op kostprijs of de lagere 
bedrijfswaarde te worden gewaardeerd. Voor een vordering geldt dat de bedrijfswaarde 
veelal gelijk is aan de waarde in het economische verkeer. Een vordering kan worden afge-
waardeerd indien de solvabiliteit van de debiteur is verminderd. Dat geldt evenzeer indien 
een vordering die in vreemde valuta luidt in waarde is gedaald door een koersdaling. 
Indien de waarde in het economische verkeer van de vordering is gedaald vanwege een 
stijging van de markrente kan de vordering op grond van goed koopmansgebruik echter 
niet worden afgewaardeerd. Er is geen sprake van een daling van de bedrijfwaarde. Dat is 
slechts anders indien de vordering niet zal worden aangehouden tot de aflossingsdatum 
in welk geval een afwaardering wel mogelijk is.

Voor de schuldenaar geldt op grond van goed koopmansgebruik het volgende. De schul-
denaar houdt bij de waardering van zijn schulden geen rekening met de eigen (in)solvabi-
liteit. Uit het arrest Fokker II blijkt dat zelfs faillissement geen reden is voor vrijval van de 
schuld. Bij een daling van de koers behoeft de winst op een schuld in vreemde valuta eerst 
genomen te worden bij aflossing. Dat geldt mijns inziens eveneens voor kortlopende 
schulden. Een daling van de marktrente heeft op grond van de jurisprudentie geen 
invloed op de waardering van de schuld die een vaste rente draagt, tenzij aannemelijk is 
dat de schuld niet tot het einde van de looptijd wordt aangehouden.

Indien en voor zover een lening wordt verstrekt aan een concernmaatschappij onder zoda-
nige voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door die vennootschap een debiteuren-
risico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, bevindt het 
debiteurenrisico zich in de aandeelhouderssfeer. Dit brengt mee dat een eventueel verlies 
op de geldlening in zoverre niet in mindering op de winst van die vennootschap kan wor-
den gebracht. Op een dergelijke lening kan derhalve naar mijn mening dan ook alleen een 
verlies ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht indien sprake is van een valuta-
verlies.

Een garantie of borgstelling binnen een concern vindt zijn oorzaak veelal in de aandeel-
houdersrelatie. Dat betekent dat het verlies dat wordt geleden indien de belastingplich-
tige wordt aangesproken niet ten laste van het resultaat gebracht kan worden.
Ook indien sprake is van een ‘onzakelijke lening’, dat wil zeggen een lening die is ver-
strekt onder zodanige voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door die vennoot-
schap een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben 
genomen, kan een afwaardering niet ten laste van het fiscale resultaat komen. Indien een 
bank niet bereid is rechtstreeks aan een dochtermaatschappij te lenen, maakt het mijns 
inziens voor de fiscale gevolgen dan ook niet of nauwelijks verschil of de lening aan de 
dochtermaatschappij wordt verstrekt met een garantie van de moedermaatschappij of dat 
de lening aan de moedermaatschappij wordt verstrekt die de gelden vervolgens doorleent 
aan de dochtermaatschappij. Dat dat geen verschil maakt, past mijns inziens ook bij het 
feit dat de fiscaliteit neutraal dient te zijn.
Indien de garantie of borgstelling zich niet in de aandeelhouderssfeer bevindt, zal de voor-
waardelijke schuld alsmede de voorwaardelijke regresvordering in samenhang gewaar-
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deerd moet worden. Indien de belastingplichtige wordt aangesproken, is sprake van een 
verlies uit hoofde van de garantie respectievelijk borgstelling en derhalve niet van een 
afwaardering van een vordering. Aan de toepassing van art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 
kan mijns inziens dan ook niet worden toegekomen.

11.4 NOODZAKELIJKHEID REGELINGEN AFGEWAARDEERDE 
VORDERINGEN NIET TER DISCUSSIE

Het is mijns inziens terecht dat de wetgever maatregelen neemt om te voorkomen dat toe-
komstige resultaten van de onderneming van de schuldenaar aan de schuldeiser of een 
verbonden lichaam niet of laagbelast ten goede zouden komen nadat de vordering is afge-
waardeerd ten laste van het belastbaar resultaat van de belastingplichtige, een verbonden 
lichaam of een verbonden natuurlijk persoon. Zoals ik in hoofdstuk 2 heb geschetst, zijn 
er verschillende mogelijkheden voor de belastingplichtige om – zonder nadere wettelijke 
maatregelen – een belaste opwaardering van een afgewaardeerde vordering te voorko-
men. Deze mogelijkheden zijn:
1 het juridisch teniet laten gaan van de vordering;
2 het ‘fiscaal teniet laten gaan’ van de vordering;
3 het overhevelen van winst naar een groepsmaatschappij; en
4 het overbrengen van de vordering naar een gunstiger fiscaal regime.
In alle situaties die in de vier genoemde categorieën vallen, blijft het (economische) 
belang van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam of verbonden natuur-
lijk persoon bij de onderneming van de schuldenaar behouden, terwijl – zonder nadere 
maatregelen – er geen correctie mogelijk is op het eerder fiscaal in aftrek gebrachte ver-
lies op de vordering.
Mijns inziens is het terecht dat de wetgever hiertegen maatregelen heeft genomen, zeker 
nadat uit de arresten HR 25 juni 1969, BNB 1969/202 en HR 26 april 1978, BNB 1978/140 
volgde dat omzetting van een afgewaardeerde vordering bij de schuldeiser noch bij de 
schuldenaar tot winst leidde.
Naar mijn mening is er alleen de noodzaak om maatregelen te treffen voor vorderingen 
die zijn afgewaardeerd door de belastingplichtige, een verbonden lichaam of een verbon-
den natuurlijk persoon. Indien de afwaardering niet door de genoemde (rechts)personen 
heeft plaatsgevonden, is het niet bezwaarlijk dat de resultaten van de onderneming van 
de (voormalig) schuldenaar onbelast ten goede komen. Er is geen sprake van een onge-
wenste situatie, zodat een correctie op een eerder genomen verlies niet nodig is.

Voor de rechtshandelingen zoals genoemd in art. 13b Wet Vpb 1969 (vervreemding), art. 
13ba Wet Vpb 1969 (omzetting) en art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 (aangaan fiscale eenheid) 
is het mijns inziens in beginsel dus terecht dat er een regeling is getroffen om te voorko-
men dat na een aftrekbaar verlies op een vordering het economisch belang bij de onder-
neming van de (voormalig) schuldenaar in stand blijft en de resultaten uit die onderne-
ming onbelast of laagbelast genoten kunnen worden. Voor de situaties van bedrijfsfusie, 
fusie en afsplitsing is geen aparte regeling getroffen. Indien een afgewaardeerde vordering 
bij een bedrijfsfusie, fusie en afsplitsing tenietgaat als gevolg van schuldvermenging leidt 
dit in beginsel fiscaal tot winst, in welk geval geen regeling nodig is. De schuldvermenging 
bij de bedrijfsfusie, fusie en afsplitsing leidt echter niet tot winst indien de schuld wordt 
voldaan door uitgifte van aandelen. In die situaties is art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepas-
sing. Een aparte regeling voor de situaties van bedrijfsfusie, fusie of afsplitsing is derhalve 
niet nodig om de claims voor de fiscus veilig te stellen. De regeling inzake de waardering 
van onderlinge vorderingen en schulden, zoals die is opgenomen in de standaardvoor-
waarden bij de bedrijfsfusie en afsplitsing en naar alle waarschijnlijkheid ook gesteld 
wordt bij een geruisloze juridische fusie, is derhalve overbodig.

In art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 is een regeling getroffen voor de situatie dat 
een vordering op een fiscale-eenheidsmaatschappij gedurende de fiscale eenheid in 
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waarde is gedaald. Omdat de waardedaling niet ten laste van het fiscale resultaat is geko-
men, biedt art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 een onbelaste waardeaangroei. Dat is mijns 
inziens terecht. De wetgever tracht door middel van allerlei regelingen te voorkomen dat 
een aftrekbaar afwaarderingsverlies op een vordering wordt gevolgd door het onbelast 
genieten door de belastingplichtige of een verbonden lichaam van de resultaten van de 
onderneming van de (voormalig) schuldenaar. In dat kader is het passend dat de aangroei 
niet wordt belast indien de vordering niet ten laste van het fiscale resultaat is afgewaar-
deerd.

Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 is ingevoerd uitgaande van de veronderstelling dat bij faillis-
sement de schulden van een vennootschap vrijvallen. Uit het arrest Fokker II is gebleken 
dat de schulden bij een faillissement niet vrijvallen. De veronderstelling die aan de invoe-
ring van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 ten grondslag lag, bleek dus niet juist. Aangezien de 
Hoge Raad in HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 heeft bepaald dat het faillissement van 
een fiscale-eenheidsmaatschappij leidt tot een belaste vrijval van de schuld, voorkomt 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 dat belastingplichtigen aan de gevolgen van dat arrest kun-
nen ontkomen door ontvoeging voorafgaand aan het faillissement. Naar mijn mening 
dient echter ook bij faillissement van een fiscale-eenheidsmaatschappij (niet zijnde de 
moedermaatschappij) een onbelaste vrijval van de schulden mogelijk te zijn voor zover de 
vrijval de aanwezige verliezen te boven gaat, omdat het faillissement van een fiscale-een-
heidsmaatschappij anders kan leiden tot verschuldigdheid van belasting (cash out) door 
de fiscale eenheid en daardoor zijn weerslag heeft op andere fiscale-eenheidsmaatschap-
pijen. De wetgever dient het arrest HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392 terzijde te stellen 
en art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 zo aan te passen dat winst wordt geconstateerd tot ten 
hoogste het bedrag aan verrekenbare verliezen van de fiscale eenheid.

De kwijtscheldingswinstvrijstelling ex art. 3.13 Wet IB 2001 is een belangrijke regeling 
om te voorkomen dat financiële herstructureringen worden belemmerd. Het zou maat-
schappelijk onaanvaardbaar zijn dat de fiscus belasting zou heffen als schuldeisers hun 
rechten prijsgeven om een onderneming gezond te maken. Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 
bevat een beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling voor de situatie dat de schul-
denaar deel uitmaakt van een fiscale eenheid. De vrijstelling is dan beperkt tot het bedrag 
dat zou zijn vrijgesteld als de schuldenaar zelfstandig belastingplichtig was. Deze regeling 
is naar mijn mening een onterechte en niet-noodzakelijke inbreuk op het fiscale-een-
heidsregime. Deze beperking kan herstructureringen belemmeren en komt daarmee ook 
in strijd met de ratio van de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 
1969 dient naar mijn mening dan ook te worden afgeschaft. Aangezien art. 8, lid 4 Wet 
Vpb 1969 als flankerende maatregel bij art. 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 is ingevoerd, kan die 
bepaling mijns inziens eveneens vervallen.

11.5 GEEN CONSISTENTIE IN REGELINGEN AFGEWAARDEERDE 
VORDERINGEN

Ten aanzien van de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen zijn ten minste vier 
elementen belangrijk. In de eerste plaats is van belang bij wie de correctie, de terugname 
van het afwaarderingsverlies, plaatsvindt. In de tweede plaats is van belang wat wordt ver-
staan onder een afgewaardeerde vordering. In de derde plaats is van belang wat de 
omvang van de correctie is. In de vierde plaats is van belang op welk tijdstip de correctie 
plaatsvindt. Hierna vat ik de verschillende regelingen op deze punten samen.

Artikel 13b Wet Vpb 1969
Art. 13b Wet Vpb 1969 ziet op de overdracht van een afgewaardeerde vordering op een 
deelneming aan een verbonden lichaam. Ook de overbrenging van een afgewaardeerde 
vordering naar het buitenlands ondernemingsvermogen valt onder het bereik van 
art. 13b Wet Vpb 1969. Art. 13b Wet Vpb 1969 schrijft een terugname van het verlies op 
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schuldeisersniveau voor en is alleen van toepassing indien de vordering is afgewaardeerd 
ten laste van de in Nederland belastbare winst van de belastingplichtige of een verbonden 
lichaam. Er is geen sprake van gefaseerde winstneming, de sanctie van art. 13b Wet Vpb 
1969 houdt een terugname van het afwaarderingsverlies in op het moment dat zich één 
van de in art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen voordoet.

Artikel 13ba Wet Vpb 1969
Art. 13ba Wet Vpb 1969 ziet op de omzetting, het prijsgeven of het hybridiseren van een 
afgewaardeerde vordering op een deelneming of de deelneming van een verbonden 
lichaam. Art. 13ba Wet Vpb 1969 is ook van toepassing indien in verband met een 
besmette rechtshandeling een deelneming wordt verkregen. Art. 13ba Wet Vpb 1969 
houdt, evenals art. 13b Wet Vpb 1969, een correctie op het niveau van de schuldeiser in 
en is alleen van toepassing indien de vordering is afgewaardeerd ten laste van de in Neder-
land belastbare winst van de belastingplichtige of een verbonden lichaam of ten laste van 
het in Nederland belastbare resultaat uit een werkzaamheid van een met hem verbonden 
natuurlijk persoon. Art. 13ba Wet Vpb 1969 biedt de mogelijkheid om de winst die wordt 
geconstateerd als zich een besmette rechtshandeling voordoet, te doteren aan de opwaar-
deringsreserve die vervolgens belast vrijvalt naar gelang de deelneming in waarde stijgt. 
Art. 13ba Wet Vpb 1969 leidt derhalve niet tot een winstneming ineens ten tijde van de 
besmette rechtshandelingen, maar het verlies wordt via de systematiek van de (vrijval van 
de) opwaarderingsreserve eerst teruggenomen op het moment dat het verlies ook econo-
misch wordt ingelopen. Alleen voor middellijke situaties geldt een uitzondering, omdat 
dan onder omstandigheden wordt aangesloten bij de waardestijging van de deelneming 
waardoor het belang in de (ex-)schuldenaar wordt gehouden.

Voor toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 is een deelneming in de schuldenaar vereist, 
terwijl voor art. 13ba Wet Vpb 1969 ook toepassing vindt indien in verband met een 
besmette rechtshandeling een deelneming wordt verkregen. Hierdoor kan een heffings-
vacuüm ontstaan. Indien een afgewaardeerde vordering wordt vervreemd aan een buiten-
landse dochtermaatschappij is de sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 niet van toepassing 
indien de belastingplichtige geen deelneming in de schuldenaar heeft. Indien vervolgens 
een omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal plaatsvindt, kan 
art. 13ba Wet Vpb 1969 niet worden toegepast. Wel kan nu een toekomstige waardestij-
ging van de schuldenaar onbelast onder de deelnemingsvrijstelling worden genoten, 
ervan uitgaande dat op het niveau van de buitenlandse dochtermaatschappij geen effec-
tieve heffing plaatsvindt.

Artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969
Indien een fiscale eenheid als bedoeld in art. 15 Wet Vpb 1969 tot stand komt en de maat-
schappijen een onderlinge schuldvorderingverhouding hebben, geldt het waarderings-
voorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
dient de schuldeiser zijn vordering op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de tot-
standkoming van de fiscale eenheid te waarderen op de bedrijfswaarde of indien dat lager 
is op de nominale waarde. De schuldenaar dient zijn schuld te stellen op het bedrag van 
de corresponderende vordering.
Voor de toepassing van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is het niet relevant of de vordering 
al dan niet is afgewaardeerd door de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam. Als de bedrijfswaarde lager is dan de nominale waarde zal de totstandkoming 
van de fiscale eenheid tot een winst op het niveau van de schuldenaar leiden.
Er is geen mogelijkheid tot gefaseerde winstneming, de winst wordt geconstateerd op het 
moment onmiddellijk voorafgaand aan de totstandkoming van de fiscale eenheid.

Artikel 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969
In art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 zijn respectievelijk de bedrijfsfusie, juridische 
(af)splitsing en de juridische fusie geregeld. Indien sprake is van een ruisende bedrijfsfu-
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sie, juridische fusie of juridische afsplitsing en in dat kader een afgewaardeerde vordering 
als gevolg van schuldvermenging teniet gaat, leidt die schuldvermenging in beginsel tot 
winst bij de schuldenaar. Dat geldt zowel in de situatie dat de vordering ten laste van het 
fiscale resultaat is afgewaardeerd door de belastingplichtige of een verbonden lichaam als 
in de situatie waarin dat niet het geval is. Er is geen sprake van enige gefaseerde winstne-
ming. Ook als gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliëring die wordt geboden in 
art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 wordt in beginsel voor het verschil tussen de nominale 
waarde en de bedrijfswaarde van de vordering winst bij de schuldenaar geconstateerd, 
waarbij het niet van belang is of de vordering ten laste van het fiscale resultaat is afge-
waardeerd of niet. Het maakt daarbij mijns inziens ook geen verschil of sprake is van de 
geruisloze variant met of zonder standaardvoorwaarden.
Alleen in de situatie dat de stortingsplicht verrekend wordt met de schuld van de schulde-
naar, wordt bij de schuldenaar geen winst geconstateerd. Wel zal dan in beginsel art. 13ba 
Wet Vpb 1969 van toepassing zijn.

Conclusie
Ten aanzien van de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen is er geen consistentie 
in de wettelijke systematiek. De regelingen verschillen op vier belangrijke punten.
In de eerste plaats is er geen consistentie ten aanzien van de belastingplichtige bij wie de 
correctie plaatsvindt. De ene keer is dat bij de schuldeiser, de andere keer bij de schulde-
naar.
In de tweede plaats valt op dat het voor de ene regeling wel en voor de andere regeling 
niet relevant is of de afwaardering van de vordering heeft plaatsgevonden ten laste van 
het in Nederland belastbare resultaat van de belastingplichtige, een met hem verbonden 
lichaam of een met hem verbonden natuurlijk persoon.
In de derde plaats valt op dat de omvang van de sanctie verschilt. Bij art. 13b Wet Vpb 1969 
is dat het door de belastingplichtige of een verbonden lichaam genomen afwaarderings-
verlies. Bij art. 13ba Wet Vpb 1969 is dat in beginsel het bedrag dat alsnog aan de belas-
tingplichtige of een verbonden lichaam ten goede komt via een waardestijging van de 
deelneming in de schuldenaar. Bij art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 is dat (per saldo) het 
verschil tussen de bedrijfswaarde van de vordering en de nominale waarde van de schuld. 
En bij art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is de omvang van de correctie gelijk aan het verschil 
tussen de bedrijfswaarde van de vordering en de nominale waarde van de schuld.
In de vierde plaats verschilt het tijdstip waarop de winst genomen moet worden. In de 
meeste gevallen is winstneming ineens, ten tijde van het constateren van de betreffende 
omstandigheid, geboden. Art. 13ba Wet Vpb 1969 gaat echter uit van een gefaseerde 
winstneming al naar gelang er een waardestijging van de deelneming plaatsvindt.

Het voorgaande kan in tabelvorm als volgt worden samengevat:

Rechtshandeling Wets-
artikel

Afwaardering 
door belas-
tingplichtige 
of verbonden 
lichaam ver-
eist?

Correctie bij 
schuldeiser of 
schuldenaar?

Correctie 
ineens of 
gefaseerd?

Omvang correctie

Overdracht vorde-
ring

13b ja schuldeiser ineens afwaarderingsverlies

Overbrenging vor-
dering

13b ja schuldeiser ineens afwaarderingsverlies

Omzetting vorde-
ring

13ba ja schuldeiser gefaseerd waardestijging van 
de deelneming, doch 
maximaal het 
afwaarderingsverlies
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11.6 EFFECTIVITEIT REGELINGEN MOET WORDEN VERBETERD

In hoofdstuk 2, waar de problematiek is geschetst van de afgewaardeerde vorderingen, is 
een aantal omstandigheden genoemd waarin zonder nadere maatregelen de waardetoe-
name van de vordering op of de aandelen in de schuldenaar onbelast zou kunnen plaats-
vinden. De regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen voorzien in een groot aantal 
van die omstandigheden in een correctie op het genomen afwaarderingsverlies. Voor 
enkele omstandigheden, zo is gebleken, geldt echter dat dat niet het geval is.

Hieronder geef ik opnieuw de in hoofdstuk 2 genoemde lijst met omstandigheden weer 
en vermeld daarbij of één van de wettelijke regelingen inzake afgewaardeerde vorderin-
gen van toepassing is. Tevens geef ik aan welk artikel in die situatie van toepassing is.

Prijsgeven vorde-
ring

13ba ja schuldeiser gefaseerd waardestijging van 
de deelneming, doch 
maximaal het 
afwaarderingsverlies 
minus de winst bij 
schuldenaar als 
gevolg van het prijs-
geven

Hybridisering vor-
dering

13ba ja schuldeiser gefaseerd waardestijging van 
de deelneming, doch 
maximaal het 
afwaarderingsverlies

Tenietgaan door 
juridische (af)split-
sing

14a nee schuldenaar ineens nominale schuld 
minus bedrijfs-
waarde van de vorde-
ring

Tenietgaan door 
juridische fusie

14b nee schuldenaar ineens nominale schuld 
minus van de vorde-
ring

Tenietgaan door fis-
cale eenheid

15ab nee schuldenaar* ineens nominale schuld 
minus bedrijfs-
waarde van de vorde-
ring

* Er vindt een correctie bij de schuldeiser plaats indien de bedrijfswaarde van de vordering hoger is 
dan de nominale waarde van de vordering.

Categorie/rechtshandelingen Is er een antimis-
bruikregeling?

In welk artikel?

Juridisch tenietgaan van de vordering

Omzetting van de schuld in eigen vermogen ja 13ba

Prijsgeven van de vordering ja 13ba

Juridische fusie tussen de schuldeiser en de schuldenaar ja 14b

Juridische (af)splitsing ja 14a

Fiscaal tenietgaan van de vordering

Totstandkoming van een fiscale eenheid tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar

ja 15ab

Rechtshandeling Wets-
artikel

Afwaardering 
door belas-
tingplichtige 
of verbonden 
lichaam ver-
eist?

Correctie bij 
schuldeiser of 
schuldenaar?

Correctie 
ineens of 
gefaseerd?

Omvang correctie
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Uit het overzicht blijkt dat voor het overgrote deel van de omstandigheden maatregelen 
zijn getroffen om te voorkomen dat na een afwaardering van een vordering de toekom-
stige resultaten uit de onderneming van de (ex-)schuldenaar onbelast genoten kunnen 
worden. Voor vier situaties waarin de vordering in stand blijft, is geen regeling getroffen. 
Met name de mogelijkheid van winstverschuivingen tussen de debiteur en een groeps-
maatschappij, bijvoorbeeld door het hanteren van een onzakelijke transfer pricing, als-
mede de verwerving van een belang bij de winst door een groepsmaatschappij biedt ont-
gaansmogelijkheden. Er dienen mijns inziens dan ook wettelijke maatregelen getroffen 
te worden om ervoor te zorgen dat ook in deze omstandigheden het afwaarderingsverlies 
wordt teruggenomen. Het overbrengen van de vordering naar niet-ondernemingsvermo-
gen biedt slechts voor een zeer specifieke groep belastingplichtigen en dan ook nog eens 
in zeer specifieke omstandigheden de mogelijkheid om toepassing van de sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 te voorkomen. Aanpassing van de wettelijke regeling hiervoor 
heeft mijns inziens geen prioriteit, maar kan eventueel meegenomen worden als de wet 
toch wordt aangepast. De verplaatsing van de feitelijke leiding van de crediteur om het 
belast vollopen van de vordering te voorkomen, zal voor veel belastingplichtigen geen 
optie zijn omdat dat op grond van art. 15d Wet Vpb 1969 tot een eindafrekening leidt. 
Hoewel verplaatsing van de feitelijke leiding slechts voor een beperkte groep belasting-
plichtigen een optie zal zijn om het belast vollopen van de vordering te voorkomen, dient 
dit heffingslek mijns inziens te worden gerepareerd.
In hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.2.5 is ook de situatie aan de orde geweest dat de vordering 
in waarde stijgt, doordat de belastingplichtige of een groepsmaatschappij het kapitaal van 
de schuldenaar versterkt. Ook in die situatie biedt de huidige wetgeving mijns inziens 
geen mogelijkheid om die waardetoename te belasten, aangezien die waardetoename zijn 
oorzaak vindt in de aandeelhouderssfeer en geen voordeel uit de onderneming van de 
belastingplichtige is.

Wijziging van de leningsvoorwaarden zodat de lening 
gaat functioneren als eigen vermogen bij de schulde-
naar

ja 13ba

Overheveling van winst van de debiteur naar een 
groepsmaatschappij

Overdracht van de onderneming door de schuldenaar 
aan een groepsmaatschappij

ja 13b

Winstverschuiving tussen de debiteur en een groeps-
maatschappij

nee -

Verwerving van een (substantieel) belang bij de winst 
van de debiteur door een groepsmaatschappij

nee -

Overbrenging van de vordering naar een gunstiger 
fiscaal regime

Vervreemding van de vordering aan een buitenlandse 
groepsmaatschappij

ja 13b

Vervreemding van de vordering aan een gelieerde 
natuurlijk persoon

ja 13b

Vervreemding van de vordering aan een groepsmaat-
schappij met fiscale verliezen

ja 13b

Overbrenging van de vordering naar het buitenlandse 
deel van het ondernemingsvermogen

ja 13b

Overbrenging van de vordering naar het niet-onderne-
mingsvermogen

nee -

Verplaatsing van de feitelijke leiding van de crediteur nee -

Categorie/rechtshandelingen Is er een antimis-
bruikregeling?

In welk artikel?
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Hoewel voor de meeste situaties derhalve een wettelijke regeling is getroffen, betekent 
dat niet dat die regelingen ook in alle gevallen effectief zijn in die situaties.
Art. 13ba Wet Vpb 1969 vestigt een latente belastingclaim indien de belastingplichtige op 
grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 doteert aan de opwaarderingsreserve. 
In hoofdstuk 6 is echter gebleken dat art. 13ba Wet Vpb 1969 meerdere onvolkomenhe-
den bevat die de effectiviteit van de regeling aantasten. Zo vindt art. 13ba Wet Vpb 1969 
mijns inziens geen toepassing indien de voldoening van de schuld plaatsvindt door uit-
gifte van opties op aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten of bewijzen van deel-
gerechtigheid. Ook leidt art. 13ba Wet Vpb 1969 ten onrechte niet tot een belaste vrijval 
van de opwaarderingsreserve in de volgende situaties:
– een (verkapte) dividenduitkering;
– de verwerving van een aandeel in de winst van de (ex-)schuldenaar door een niet in 

Nederland gevestigde concernvennootschap;
– de verplaatsing van de feitelijke leiding van de belastingplichtige;
– de liquidatie van de belastingplichtige binnen een concern; en
– een indirecte omzetting (zoals bedoeld in het dertiende lid) in aandelen in een verbon-

den lichaam.
De bepaling van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zal in de meeste gevallen effectief zijn, doch 
biedt geen soelaas indien de schuld wordt toegerekend aan een vaste inrichting in een 
land waarmee een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is gesloten of waarop 
het BvdB van toepassing is. Ook indien een fiscale eenheid met een in een andere lidstaat 
gevestigde vennootschap moet worden toegestaan, hetgeen mijns inziens het geval is, zal 
de bepaling van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 niet effectief zijn.

Art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 beoogt belastingheffing te voorkomen over de waardeaan-
groei van een vordering die in waarde is gedaald toen de schuldeiser en schuldenaar teza-
men deel uitmaakten van een fiscale eenheid en daardoor niet ten laste van de in Neder-
land belastbare winst is afgewaardeerd. Ik heb aangegeven dat art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 
1969 in ten minste vier situaties ten onrechte geen soelaas biedt. Omdat art. 15aj, lid 2 
Wet Vpb 1969 op een te beperkt aantal situaties ziet, is de effectiviteit van de regeling 
mijns inziens te gering.

Zoals hiervoor aangegeven dient art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 mijns inziens te worden 
beperkt, zodat winst wordt geconstateerd tot ten hoogste het bedrag van de verrekenbare 
verliezen van de fiscale eenheid. Ten aanzien van de effectiviteit van de huidige regeling, 
valt het volgende op te merken. Hoewel art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 niet de schoonheids-
prijs verdient qua formulering, acht ik de bepaling voldoende duidelijk voor rechterlijke 
toepassing. In tegenstelling tot de bedoeling van de wetgever is art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 niet van toepassing indien een faillissement eindigt door een schuldeisersakkoord. 
Evenmin zal de bepaling naar mijn mening toepassing kunnen vinden indien ontvoeging 
plaatsvindt nadat de vennootschap in staat van faillissement is komen te verkeren. Dat 
laatste betekent dat belastingplichtigen toepassing van de bepaling eenvoudig kunnen 
voorkomen, hetgeen de effectiviteit van de regeling aanzienlijk beperkt.
Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 leidt tot overkill indien ten tijde van de totstandkoming van 
de fiscale eenheid de schulden reeds ‘onvolwaardig’ waren. Bij handhaving van de huidige 
regeling zou dan ook een tegenbewijsregeling op zijn plaats zijn op grond waarvan 
art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 buiten toepassing blijft indien en voor zover de belasting-
plichtige aantoont dat – in de terminologie van art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 – de bedrijfs-
waarde van de schulden ten tijde van de totstandkoming van de fiscale eenheid lager was 
dan de nominale waarde.

Aan de zijde van de schuldenaar is de kwijtscheldingsfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 2001 
van belang, die door toepassing van art. 8, lid 1 Wet Vpb 1969 ook voor de vennootschaps-
belasting van belang is. De regeling van art. 3.13 Wet IB 2001 is naar mijn mening effec-
tief. Ten onrechte wordt echter geen rekening gehouden met latente winsten die bij de 
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schuldenaar aanwezig zijn, zodat de regeling op dat punt mijns inziens moet worden aan-
gepast. Ten aanzien van de regelingen van art. 8, lid 4 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 die zien 
op de samenloop van de kwijtscheldingsfaciliteit en fiscale-eenheidssituaties, heb ik hier-
voor reeds aangegeven dat die regelingen mijns inziens niet noodzakelijk zijn. De regelin-
gen bereiken overigens wel het door de wetgever beoogde doel en zijn als zodanig dus 
effectief.

11.7 PROPORTIONALITEIT VAN DE REGELINGEN MOET WORDEN 
VERBETERD

De regelingen van art. 13b en 15ab Wet Vpb 1969 zijn niet proportioneel. Ze leiden tot een 
directe winstneming, terwijl er geen commerciële winst is behaald en mogelijk nimmer 
wordt behaald. Daar komt bij dat de regeling van art. 15ab Wet Vpb 1969 zelfs van toepas-
sing is als de vordering niet is afgewaardeerd, maar beneden pari is aangekocht. De rege-
lingen van art. 13b en 15ab Wet Vpb 1969 moeten mijns inziens proportioneler worden 
vormgegeven.

De regeling van art. 13ba Wet Vpb 1969 is op hoofdlijnen wel proportioneel, aangezien 
via de systematiek van de opwaarderingsreserve het afwaarderingsverlies wordt terugge-
nomen al naar gelang de aandelen in de (ex-)schuldenaar in waarde stijgen. Ook de rege-
ling van de opwaarderingsreserve dient mijns inziens echter meer proportioneel te wor-
den vormgegeven. Hierna zal ik in paragraaf 11.12.3 uitgebreid ingaan op mogelijkheden 
om de regeling meer proportioneel te maken.
Het ligt mijns inziens voor de hand om de regelingen van art. 13b en 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969 proportioneler vorm te geven langs de lijn van de in art. 13ba Wet Vpb 1969 neerge-
legde regeling van de opwaarderingssystematiek met de hierna door mij voorgestelde aan-
passingen. Op deze uitbreiding van de systematiek van de opwaarderingsreserve naar 
art. 13b en 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zal hierna in paragraaf 11.13 worden ingegaan.

11.8 ONDERLINGE AFSTEMMING VER TE ZOEKEN

In de verschillende regelingen voor afgewaardeerde vorderingen zijn anticumulatiebepa-
lingen opgenomen die moeten voorkomen dat een verlies meer dan eenmaal wordt terug-
genomen.

Artikel 13b Wet Vpb 1969
Art. 13b Wet Vpb 1969 voorziet enkel in anticumulatie voor de situatie dat reeds een 
bedrag op de voet van art. 13b Wet Vpb 1969 zelf tot de winst van de belastingplichtige of 
een met hem verbonden lichaam is gerekend. Er is geen anticumulatieregeling voor het 
geval op grond van een andere bepaling (reeds) een bedrag tot de winst is gerekend. Het 
is mogelijk dat ter zake van een afgewaardeerde vordering al eerder een bedrag tot de 
winst is gerekend op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 of art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. 
Indien ter zake van de vordering reeds een afwaardering heeft plaatsgevonden door een 
verbonden natuurlijk persoon ten laste van het in Nederland belastbare resultaat uit een 
werkzaamheid, treedt geen dubbele heffing op. De vervreemding bij die verbonden 
natuurlijk persoon leidt wel tot terugname van het verlies op grond van art. 3.98b Wet IB 
2001, maar afwaardering door een verbonden natuurlijk persoon leidt niet tot toepassing 
van art. 13b Wet Vpb 1969.

Artikel 13ba Wet Vpb 1969
Art. 13ba Wet Vpb 1969 is niet van toepassing voor zover met betrekking tot de schuld-
vordering reeds een bedrag op de voet van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 of op 
de voet van art. 13b Wet Vpb 1969 tot de winst van de belastingplichtige of een met hem 
verbonden lichaam is gerekend. De anticumulatieregeling biedt geen oplossing voor de 
situatie dat één van de in art. 13ba Wet Vpb 1969 genoemde omstandigheden zich voor-
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doet bij een vordering ter zake waarvan bij de totstandkoming van een fiscale eenheid op 
grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 winstneming heeft plaatsgevonden, maar welke 
vordering inmiddels is ‘herleefd’ als gevolg van de beëindiging van de fiscale eenheid tus-
sen de schuldeiser en de schuldenaar.
Ten onrechte vindt art. 13ba Wet Vpb 1969 ook toepassing indien de vordering is afge-
waardeerd door een verbonden natuurlijk persoon. Art. 3.98b Wet IB 2001 zorgt reeds 
voor terugname van het afwaarderingsverlies bij de verbonden natuurlijk persoon. Volle-
digheidshalve vermeld ik nog dat bij de introductie van het huidige art. 13ba Wet Vpb 
1969 een overgangsregeling is getroffen die toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 uit-
sluit voor zover ter zake van die vordering art. 12 (oud) Wet Vpb 1969 toepassing heeft 
gevonden.

Artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969
Bij de totstandkoming van een fiscale eenheid op de voet van art. 15 Wet Vpb 1969 geldt 
het waarderingsvoorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Art. 15ab, lid 7 Wet Vpb 
1969 bevat een anticumulatieregeling die inhoudt dat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 niet 
van toepassing is voor zover reeds een bedrag op de voet van art. 13b of 13ba Wet Vpb 
1969 in aanmerking is genomen bij de maatschappij die de schuldvordering houdt of bij 
een met hem verbonden lichaam. De regeling voorziet niet in een anticumulatie indien 
terzake van de vordering art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 zelf al van toepassing is geweest. 
Ook biedt de regeling geen tegemoetkoming indien bij een verbonden natuurlijk persoon 
reeds winstneming op grond van art. 3.98b Wet IB 2001 heeft plaatsgevonden.

Artikelen 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969
Art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 waarin de regelingen van respectievelijk de bedrijfsfu-
sie, juridische (af)splitsing en juridische fusie zijn opgenomen, bevatten geen anticumu-
latieregelingen voor afgewaardeerde vorderingen. Bij een bedrijfsfusie, juridische afsplit-
sing en juridische fusie kunnen onderlinge schuldvorderingverhoudingen tenietgaan als 
gevolg van schuldvermenging. Als de vordering is afgewaardeerd, zal de schuldvermen-
ging tot winst bij de schuldenaar leiden, tenzij de schuld wordt verrekend met de stor-
tingsplicht. Het is mogelijk dat terzake van die schuldvorderingverhouding art. 13b, 13ba 
of 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 reeds van toepassing is geweest. De wet voorziet niet in een 
anticumulatieregeling voor dergelijke situaties.
In het besluit voor de geruisloze juridische afsplitsing op grond van art. 14a, lid 3 Wet Vpb 
1969 en in het besluit voor de geruisloze juridische fusie op grond van art. 14b, lid 3 Wet 
Vpb 1969 is een tegemoetkoming opgenomen op grond waarvan de sanctie van art. 13b 
en 13ba Wet Vpb 1969 achterwege blijft na toepassing van het herwaarderingsvoorschrift 
van de eerste standaardvoorwaarde. Een dergelijke tegemoetkoming is niet opgenomen 
in het besluit voor de geruisloze bedrijfsfusie. Bovendien biedt de tegemoetkoming geen 
soelaas in de situatie dat op de schuldvorderingverhouding art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 
van toepassing is geweest vóór de bedrijfsfusie, juridische afsplitsing of juridische fusie.

Conclusie
Hierna vat ik in tabelvorm samen in welke samenloopsituaties wordt voorzien door mid-
del van een anticumulatieregeling. Bij de bedrijfsfusie, juridische afsplitsing en juridische 
fusie zijn de ruisende variant, de geruisloze variant zonder standaardvoorwaarden en de 
geruisloze variant met standaardvoorwaarden aangegeven door de toevoeging van respec-
tievelijk (1), (2) en (3). De tabel geeft aan of in geval van toepassing van een correctie van 
het afwaarderingsverlies op grond van de aan het begin van de rijen genoemde artikelen 
in de Wet Vpb 1969 er een anticumulatieregeling van toepassing is die dubbele heffing 
voorkomt indien ter zake van de vordering reeds eerder winst is geconstateerd op grond 
van de bovenaan een kolom genoemde bepaling.
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Ik concludeer dat de anticumulatiebepalingen in de regelingen voor afgewaardeerde vor-
deringen niet systematisch zijn doordacht en in verschillende situaties dubbele verlieste-
rugname niet wordt voorkomen. Aanpassing van de bestaande anticumulatieregelingen 
in art. 13b, 13ba en 15ab Wet Vpb 1969 is noodzakelijk. Het valt op dat geen enkele keer 
een samenloopregeling is getroffen voor de situatie dat ter zake van een afgewaardeerde 
vordering reeds winst is genomen op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Dit zou ook 
overigens ook niet nodig zijn, indien fiscaalrechtelijk bij totstandkoming en beëindiging 
van een fiscale eenheid ten aanzien van onderlinge vorderingen en schulden sprake is van 
een eindbalans respectievelijk openingsbalans. In dat geval ontstaan bij het beëindigen 
van een fiscale eenheid ‘nieuwe’ vorderingen, die nog niet kunnen zijn afgewaardeerd. Ik 
ben echter van mening, zoals in hoofdstuk 9, paragraaf 9.2.3.2, dat ook ten aanzien van 
onderlinge vorderingen en schulden sprake is van een continuïteitsbalans, zodat een anti-
cumulatieregeling op zijn plaats is. Een alternatief is om een bepaling op te nemen op 
grond waarvan vorderingen die bij verbreking van een fiscale eenheid herleven, geacht 
worden niet te zijn afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belastbare winst.
Indien de huidige wetssystematiek wordt gecontinueerd, dienen in art. 14, 14a en 14b 
Wet Vpb 1969 anticumulatieregelingen te worden opgenomen. Het heeft echter mijn 
voorkeur dat de systematiek van de opwaarderingsreserve verder wordt uitgebreid naar 
art. 13b en 15ab Wet Vpb 1969, in welk geval afzonderlijke anticumulatieregelingen in 
art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 achterwege kunnen blijven. In de regeling van de 
opwaarderingsreserve kan dan worden volstaan met een bepaling dat sprake is van een 
onbelaste vrijval indien en voor zover art. 14, 14a of 14b Wet Vpb 1969 leiden tot winst-
neming. Dit heeft ook de voorkeur vanuit de totaalwinstgedachte. Immers, via de opwaar-
deringsreserve wordt dan slechts een latente claim gevestigd, die vervalt als er winst op 
grond van art. 14, 14a of 14b Wet Vpb 1969 wordt geconstateerd.

11.9 REGELINGEN AFGEWAARDEERDE VORDERINGEN NIET 
NEUTRAAL

De vraag of de regelingen neutraal zijn, kan allereerst bezien worden vanuit de belasting-
plichtige die een of meerdere rechtshandelingen wil verrichten. Daarbij gaat het om de 
vraag of de regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen bij economisch vergelijkbare 
situaties ook tot dezelfde uitkomsten leiden. Ook gaat het daarbij om de vraag of de belas-

13b 13ba 15ab, 
lid 6

14(1) 14(2) 14(3) 14a(1) 14a(2) 14a(3) 14b(1) 14b(2) 14b(3) 3.98b 
Wet IB 
2001

13b ja nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt ja

13ba ja ja nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

15ab ja ja nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14(1) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14(2) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14(3) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14a(1) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14a(2) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14a(3) nee* nee* nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14b(1) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14b(2) nee nee nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

14b(3) nee* nee* nee nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nee

* Er is geen anticumulatieregeling voor de situatie dat de sanctie van art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 
ter zake van de vordering al toepassing heeft gevonden. Wel is een anticumulatieregeling getroffen 
voor het geval de sanctie van art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 toepassing vindt op het tijdstip onmiddel-
lijk na toepassing van art. 14a en 14b Wet Vpb 1969.
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tingplichtige zelf in de hand heeft of een regeling inzake afgewaardeerde vorderingen al 
dan niet van toepassing is. Deze vragen staan in paragraaf 11.9.1 centraal.
Een andere vraag met betrekking tot de neutraliteit van de regelingen voor afgewaar-
deerde vorderingen is of bij een verkoop van een afgewaardeerde vordering bepaalde 
belastingplichtigen fiscaal in een gunstiger positie verkeren en derhalve meer kunnen 
betalen voor een dergelijke vordering. Op deze vraag wordt in 11.9.2 ingegaan. Tot slot 
wordt in 11.9.3 ingegaan op de vraag of door de regelingen inzake afgewaardeerde vorde-
ringen de verkoper op basis van zijn fiscale positie een voorkeur heeft voor een bepaalde 
koper.

11.9.1 Geen neutraliteit binnen een groep als gevolg van inconsistente regelingen

Omdat de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen op belangrijke punten verschil-
len, kan het voor een belastingplichtige een groot verschil maken welk antimisbruikarti-
kel ten aanzien van een afgewaardeerde vordering van toepassing is. Zoals hiervoor aan-
gegeven verschillen art. 13b, 13ba en 15ab Wet Vpb 1969 op vier belangrijke punten. De 
regelingen verschillen in de eerste plaats ten aanzien van het niveau waarop de terug-
name plaatsvindt, namelijk op het niveau van de schuldeiser of schuldenaar, in de tweede 
plaats ten aanzien van het al dan niet relevant zijn van een afwaardering van de vordering 
door de belastingplichtige of een verbonden lichaam, in de derde plaats ten aanzien van 
de omvang van de sanctie en in de vierde plaats ten aanzien van het tijdstip van winstne-
ming, namelijk direct of gefaseerd. In de vorige paragraaf is bovendien gebleken dat ook 
de anticumulatieregelingen aanzienlijk verschillen. Het moge duidelijk zijn dat afhanke-
lijk van de fiscale positie van de schuldeiser en de schuldenaar binnen de groep gezocht 
zal worden naar toepassing van de meest gunstige regeling.
Indien de vordering niet is afgewaardeerd door de belastingplichtige of een met hem ver-
bonden lichaam heeft het de voorkeur om één van de in art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969 
genoemde rechtshandelingen te verrichten alvorens een fiscale eenheid te vormen of een 
bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische afsplitsing aan te gaan waarbij de onderlinge 
schuldvorderingverhouding als gevolg van schuldvermenging teniet gaat. Op die wijze 
wordt winstneming over het verschil tussen de nominale waarde en de bedrijfswaarde 
van de vordering voorkomen. Indien de vordering wel is afgewaardeerd door de belasting-
plichtige of een met hem verbonden lichaam, zal het afhangen van de fiscale positie van 
de schuldeiser en de schuldenaar of vanuit de groep bezien terugname van het afwaarde-
ringsverlies bij de schuldenaar of de schuldeiser de voorkeur heeft. Indien terugname bij 
de schuldeiser de voorkeur heeft, kan bijvoorbeeld de vordering eerst worden omgezet in 
aandelenkapitaal alvorens de fiscale eenheid, bedrijfsfusie, juridische afsplitsing of juridi-
sche fusie aan te gaan.
Een meer uitgewerkt voorbeeld ter illustratie.

Een belastingplichtige heeft een vordering afgewaardeerd en wenst een fiscale 
eenheid te vormen met de schuldenaar. De belastingplichtige beschikt over 
compensabele verliezen, de schuldenaar niet. Bij totstandkoming van de fiscale 
eenheid zal op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 het verschil tussen de 
nominale waarde en de bedrijfswaarde van de vordering tot de winst van de 
schuldenaar worden gerekend. Aangezien de schuldenaar niet over verreken-
bare verliezen beschikt, zal over de op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
geconstateerde winst belasting betaald moeten worden (cash out). Bovendien 
houdt de belastingplichtige verrekenbare (voorvoegings)verliezen, waarvan 
onduidelijk is of die in de toekomst te gelde gemaakt kunnen worden. Indien 
voorafgaand aan de totstandkoming van de fiscale eenheid de vordering wordt 
omgezet in aandelenkapitaal, zal ter zake van de omzetting art. 13ba Wet Vpb 
1969 van toepassing zijn. De belastingplichtige kan de op grond van art. 13ba 
Wet Vpb 1969 geconstateerde winst verrekenen met de aanwezige fiscale ver-
liezen. Indien de belastingplichtige de op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 
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geconstateerde winst aan de opwaarderingsreserve doteert, zal de opwaarde-
ringsreserve op grond van art. 13ba, lid 10, onderdeel c Wet Vpb 1969 ineens 
belast vrij vallen op het moment van totstandkoming van de fiscale eenheid. 
Het is uiteraard goed denkbaar dat het vanuit commerciële optiek de voorkeur 
heeft dat de belastingplichtige een vordering houdt op de schuldenaar. In dat 
geval kan na de totstandkoming van de fiscale eenheid de schuldvorderingver-
houding hersteld worden door een terugbetaling van aandelenkapitaal of agio 
dat wordt schuldiggebleven.

Naar mijn mening staat het de belastingplichtige vrij om indien de vordering niet door 
hem of een verbonden lichaam is afgewaardeerd winstneming in het geheel te vermijden, 
bijvoorbeeld door de vordering voorafgaand aan de totstandkoming van de fiscale eenheid 
in aandelenkapitaal om te zetten. Immers, uit de parlementaire toelichting bij art. 13ba 
Wet Vpb 1969 blijkt duidelijk dat de wetgever van mening is dat alleen sprake is van mis-
bruik dat bestreden moet worden indien de vordering door de belastingplichtige of een 
verbonden lichaam is afgewaardeerd en door een sfeerovergang in de toekomst geen 
belastingheffing meer kan plaatsvinden. De wetgever heeft die filosofie helaas niet consi-
stent vertaald naar de andere regelingen voor afgewaardeerde vorderingen. Op dit 
moment moet de belastingplichtige er derhalve zelf voor zorgen dat in andere vergelijk-
bare situaties bij hem geen winst wordt geconstateerd. Rechtshandelingen die daarop 
gericht zijn, en derhalve louter fiscaal gemotiveerd zijn, kunnen niet als fraus legis wor-
den aangemerkt.
Ook staat het de belastingplichtige mijns inziens vrij om door middel van bepaalde rechts-
handelingen te realiseren dat het door hem geprefereerde antimisbruikartikel inzake 
afgewaardeerde vorderingen van toepassing is. Er kan geen sprake zijn van fraus legis, 
omdat het handelen niet in strijd is met doel en strekking van de wet. De wetgever heeft 
zelf voor inconsistente regelingen gezorgd. Zolang het verlies op grond van één van die 
regelingen wordt teruggenomen, kan de belastingplichtige niet verweten worden dat hij 
in strijd met doel en strekking van de wet handelt. Het is immers in overeenstemming 
met de doel en strekking dat het verlies ergens wordt teruggenomen. Of dat nu aan de 
schuldeisers- of schuldenaarskant is, maakt de wetgever blijkbaar niet uit.

Ik concludeer dat het noodzakelijk is om de regelingen voor afgewaardeerde vorderingen 
op dezelfde leest te schoeien. Het is vanuit wetsystematisch oogpunt onjuist dat verschil-
lende regelingen die hetzelfde misbruik beogen tegen te gaan op vier belangrijke punten 
verschillen. Dat leidt ertoe dat economisch vergelijkbare situaties fiscaal verschillend wor-
den behandeld. Bovendien voorkomt het op dezelfde leest schoeien van de regelingen dat 
belastingplichtigen zelf winstneming moeten voorkomen in situaties dat de wetgever 
winstneming blijkbaar ook niet nodig vindt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de totstand-
koming van een fiscale eenheid of bij een juridische fusie, afsplitsing of bedrijfsfusie als 
de vordering niet door de belastingplichtige of een verbonden lichaam is afgewaardeerd. 
Het is uiteraard de wetgever die daarvoor hoort te zorgen en niet de belastingplichtige! De 
huidige regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen zorgen door de op belangrijke 
punten verschillende vormgeving dat geen sprake is van neutraliteit ten aanzien van de 
behandeling van afgewaardeerde vorderingen.

11.9.2 Neutraliteit bij kopers bij aankoop afgewaardeerde vordering

11.9.2.1 Algemeen
De vraag komt op of er een koper is die door de wijze waarop de regelingen van de afge-
waardeerde vorderingen uitwerken bereid is meer te betalen voor een afgewaardeerde 
vordering dan andere kopers. Er zijn mijns inziens drie basissituaties denkbaar. Allereerst 
de situatie dat de afgewaardeerde vordering wordt gekocht door een niet met de verkoper 
verbonden partij. In de tweede plaats de situatie dat de afgewaardeerde vordering door de 
schuldenaar zelf wordt gekocht. In de derde plaats de situatie dat de afgewaardeerde vor-
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dering door de moedermaatschappij van de schuldenaar wordt gekocht. Hieronder wordt 
op deze drie situaties nader ingegaan aan de hand van het volgende voorbeeld. Moeder-
maatschappij M heeft een 100% dochtermaatschappij D (buiten fiscale eenheid), die een 
schuld aan de bank heeft van 1.000. De bank heeft de vordering afgewaardeerd naar 600, 
zijnde de waarde in het economische verkeer. D heeft fiscale verliezen van 400.
Deze problematiek is niet alleen van belang indien de bank om welke reden dan ook de 
vordering wenst te verkopen met een discount, maar ook indien de debiteur vanwege de 
hoge schuldenlast en daarmee gepaard gaande rentelast haar schulden moet converteren 
in aandelenkapitaal. Bij de bank zal immers art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn, 
indien zij als gevolg van de conversie een deelneming in de schuldenaar krijgt.

11.9.2.2 Aankoop door niet-gelieerde vennootschap
Indien de vordering wordt gekocht door een niet-gelieerde vennootschap zal deze bereid 
zijn een zakelijke prijs voor de vordering te betalen. De vordering zal voor de kostprijs op 
de balans worden opgenomen. Indien en voor zover bij aflossing meer wordt ontvangen 
dan de kostprijs is sprake van belastbare winst, althans als de vennootschap in Nederland 
is gevestigd. In de koopprijs van de vordering zal verdisconteerd zijn dat het rendement 
in de vorm van een toekomstige waardestijging evenals de renteopbrengst belast is. De 
koper van de vordering zou zijn rendement mogelijk kunnen verhogen door zijn vorde-
ring om te zetten in cumulatief preferente aandelen. Indien hij na conversie minimaal 5% 
van het nominaal gestorte kapitaal houdt, zal de deelnemingsvrijstelling van toepassing 
zijn. Waardestijgingen evenals het preferente dividend kunnen dan onbelast genoten 
worden. Art. 13ba Wet Vpb 1969 is ter zake van de omzetting niet van toepassing omdat 
de vordering niet is afgewaardeerd door de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam. Bovendien tast de omzetting van de schuld in eigen vermogen eventuele com-
pensabele verliezen bij de schuldenaar niet aan.
Aangezien dividend in tegenstelling tot rente voor de schuldenaar niet aftrekbaar is, zal 
dat gegeven moeten worden meegenomen in de afweging om de vordering al dan niet om 
te zetten. Immers, de in Nederland gevestigde schuldenaar zal een hogere fiscale winst 
hebben doordat bij een omzetting aftrekbare rente wordt geconverteerd in niet-aftrek-
baar dividend. Indien de conversie niet of nauwelijks tot extra belasting bij de schulde-
naar leidt, als gevolg van aanwezige fiscale verliezen of het feit dat de (buitenlandse) schul-
denaar niet of laag belast is, zal de conversie tot een voordeel leiden.
De omzetting van de vordering in cumulatief preferente aandelen zal alleen met mede-
werking van de aandeelhouder kunnen plaatsvinden. Deze zal voor zijn medewerking een 
vergoeding willen hebben ter derving van een eventueel nadeel indien de schuldenaar 
meer belasting is verschuldigd. Daarnaast zal hij waarschijnlijk willen meedelen in het 
voordeel van de schuldeiser.
In het gegeven voorbeeld zal, uitgaande van een transparante markt, de koper bereid zijn 
een bedrag van 600 te betalen voor de vordering, te weten de waarde in het economische 
verkeer. Indien de koper door middel van conversie in cumulatief preferent kapitaal een 
hoger netto rendement dan de bank kan behalen, zou de koper bereid moeten zijn meer 
te betalen dan de waarde die de vordering voor de bank vertegenwoordigt. Bij de bank zal 
immers de aangroei van de vordering, maar op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 materi-
eel ook de waardestijging van de cumulatief preferente aandelen tot het bedrag van de 
verliezen, belast zijn.

11.9.2.3 Aankoop door de moedermaatschappij van de schuldenaar
Indien de moedermaatschappij van de schuldenaar de vordering overneemt van de bank, 
zal zonder nadere maatregelen de waardestijging van de vordering bij aflossing belast 
zijn. Door omzetting van de vordering in eigen vermogen kan een toekomstige waarde-
stijging onbelast worden genoten. Art. 13ba Wet Vpb 1969 is zoals gezegd niet van toepas-
sing, omdat de afwaardering niet door de belastingplichtige of een verbonden lichaam 
heeft plaatsgevonden. Omzetting van de schuld in eigen vermogen tast bij de schuldenaar 
de aanwezige compensabele verliezen niet aan. Omdat de schuldeiser en aandeelhouder 
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dezelfde zijn, kan zonder medewerking van anderen de vordering worden omgezet. 
Indien door omzetting in cumulatief preferente aandelen het rendement verhoogd kan 
worden in de betreffende situatie, betekent dit, andere omstandigheden buiten beschou-
wing latend, dat de moedermaatschappij bereid is een hogere prijs te betalen voor de vor-
dering dan een onafhankelijke derde.

Indien de moedermaatschappij samen met de schuldenaar in een fiscale eenheid is opge-
nomen, leidt de aankoop door de moedermaatschappij tot winst bij de fiscale eenheid. Het 
is onduidelijk in hoeverre de winst die ontstaat als gevolg van de ‘fiscale schuldvermen-
ging’ kan worden verrekend met voorvoegingsverliezen.
In tegenstelling tot de situatie dat de dochtermaatschappij de vordering zelf opkoopt, kan 
geen gebruik worden gemaakt van de kwijtscheldingswinstvrijstelling omdat de vorde-
ring juridisch in stand blijft. Indien de moedermaatschappij na aankoop de vordering 
omzet in aandelenkapitaal heeft dat verder geen gevolgen, omdat die transactie binnen 
fiscale eenheid fiscaal non-existent is.
De belastingplichtige zal zelf winstneming bij de aankoop van de vordering door een fis-
cale-eenheidsmaatschappij moeten voorkomen. Eén van de mogelijkheden is de schulde-
naar vóór de aankoop van de vordering te ontvoegen. Vervolgens kan de vordering door 
de moedermaatschappij worden aangekocht en omgezet in aandelenkapitaal. Na de 
omzetting kan opnieuw een fiscale eenheid worden aangegaan met de schuldenaar. De 
schuldenaar behoeft slechts een kort moment zelfstandig belastingplichtig te zijn. Voor 
de onderlinge verrekening van resultaten behoeft het ontvoegen en opnieuw voegen der-
halve geen bezwaar te zijn. Wel kan ontvoeging en voeging tot andere fiscale problemen 
leiden, zoals de sanctie van art. 15ai Wet Vpb 1969 bij ontvoeging en toepassing van 
art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 bij de opvolgende voeging. Om de problematiek die samen-
hangt met een ontvoeging en opvolgende voeging van de schuldenaar te voorkomen, kun-
nen alternatieven worden overwogen. Zo kan de vordering worden verworven door een 
vennootschap buiten fiscale eenheid, die de schuld vervolgens op grond van aandeelhou-
dersmotieven kwijtscheldt.
Naar mijn mening kunnen de rechtshandelingen om heffing op grond van HR 8 juli 1998, 
BNB 1998/292c* dan wel art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 te voorkomen niet als fraus legis 
worden aangemerkt. De wetgever heeft namelijk duidelijk aangegeven in het kader van 
de invoering van het huidige art. 13ba Wet Vpb 1969 dat alleen als de vordering is afge-
waardeerd door de belastingplichtige of een verbonden lichaam er de noodzaak is om in 
te grijpen als er een sfeerovergang optreedt.

11.9.2.4 Aankoop door de schuldenaar zelf
Indien de schuldenaar de vordering zelf koopt, gaan de vordering en schuld door schuld-
vermenging teniet. Er treedt een vermogensvooruitgang op ter grootte van het verschil 
tussen de nominale waarde van de schuld en de voor de vordering betaalde prijs. Voor dat 
bedrag is tevens sprake van fiscale winst. Voor zover die winst uitgaat boven het jaarver-
lies en de aanwezige compensabele verliezen, is die winst vrijgesteld op grond van de 
kwijtscheldingsfaciliteit indien en voorzover sprake is van niet voor verwezenlijking vat-
bare rechten.
Indien in het in paragraaf 11.9.2.1. gegeven voorbeeld de schuldenaar de vordering over-
neemt voor 600, zal de 400 kwijtscheldingswinst volledig worden verrekend met de aan-
wezige verliezen.
Indien de aankoop door de schuldenaar wordt gefinancierd door de aandeelhouder, kan 
de aandeelhouder gelden verstrekken in de vorm van een lening of aandelenkapitaal. 
Indien de gelden verstrekt worden in de vorm van een kapitaalstorting is het economische 
eindresultaat gelijk aan de situatie dat de aandeelhouder zelf de vordering opkoopt en ver-
volgens de vordering op de schuldenaar omzet in aandelenkapitaal. In de eerste situatie, 
waarbij de schuldenaar de vordering opkoopt met de door de aandeelhouder in de vorm 
van een kapitaalstorting beschikbaar gestelde gelden, wordt het verlies bij de schuldenaar 
opgesoupeerd. In de tweede situatie, waarbij de aandeelhouder de vordering opkoopt en 
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vervolgens omzet in aandelenkapitaal blijft het verlies in stand. Het lijkt er op dat econo-
misch gelijke situaties fiscaal verschillend worden behandeld. Toch is het verschil mijns 
inziens verklaarbaar en aanvaardbaar. De aankoop van een vordering door de schuldenaar 
leidt tot een voordeel uit onderneming en de omzetting van een schuld nu eenmaal niet. 
In de situatie dat de aankoop door de aandeelhouder wordt gefinancierd met een kapitaal-
storting is sprake van eenzelfde eindsituatie, maar wel door een wezenlijk andere gebeur-
tenis, namelijk de omzetting van een schuld in kapitaal hetgeen geen voordeel uit hoofde 
van de onderneming is.

11.9.2.5 Conclusie
Het voorgaande kan in onderstaande tabel worden samengevat:

Uit het voorgaande blijkt dat de moedermaatschappij van de schuldenaar in de hiervoor 
geschetste omstandigheden de hoogste prijs zou willen bieden voor de vordering. De oor-
zaak dat de moedermaatschappij bereid zal zijn meer te betalen dan een derde partij, is 
gelegen in het feit dat zij als aandeelhouder zonder medewerking van anderen de vorde-
ring kan omzetten.
Bij dit gegeven dat de moedermaatschappij bereid zal zijn meer te betalen dan een derde 
partij, dient echter het volgende bedacht te worden. In de eerste plaats kan de moeder-
maatschappij in de geschetste omstandigheden een hoger bedrag betalen doordat het 
mogelijk is de vordering om te zetten in cumulatief preferente aandelen. Het is echter 
denkbaar dat omzetting vanuit commercieel oogpunt niet wenselijk is, omdat daarmee 
het recht op preferentie als schuldeiser verloren gaat. Ook is denkbaar dat omzetting 
financieel niet wenselijk is als gevolg van de impact van het niet langer aftrekbaar zijn 
van de vergoeding bij de schuldenaar.
Bovendien dient bedacht te worden dat er kopers kunnen zijn die de renteopbrengst – 
zonder daartoe de noodzaak te hebben van een omzetting – onbelast kunnen incasseren. 
Gedacht kan worden aan binnenlandse kopers die niet belastingplichtig zijn of over vol-
doende compensabele verliezen beschikken. Ook kan gedacht worden aan buitenlandse 
kopers die gevestigd zijn in een land waar niet of nauwelijks belasting verschuldigd is ter 
zake van de renteopbrengst.
Naar mijn mening kan dan ook niet geconcludeerd worden dat de moedermaatschappij 
door de fiscale wetgeving inzake afgewaardeerde vorderingen zich in een zodanig bevoor-
rechte positie bevindt dat economische verstoringen optreden bij de aan- en verkoop van 
onvolwaardige vorderingen.
Bij een noodzakelijke conversie van de bankschuld in aandelenkapitaal kan geconclu-
deerd worden dat het voor de bank financieel aantrekkelijker is om de vordering te ver-
kopen en door een derde partij te laten converteren. Bij conversie door de bank zal 
art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn indien een deelneming wordt verkregen in de 
schuldenaar, zodat effectief de waardestijging van de deelneming belast is tot het bedrag 
van het afwaarderingsverlies. Indien een derde partij converteert, zal art. 13ba Wet Vpb 
1969 geen toepassing vinden. De vordering heeft voor die partij derhalve een hogere 
(netto contante) waarde. Volledigheidshalve merk ik op dat hetzelfde resultaat wordt 
bereikt indien de bank wel zelf converteert en direct na conversie de aandelen aan een 

Koper Medewerking nodig voor 
omzetting in prefs?

Aantasting verliezen?

Derde ja nee

Schuldenaar n.v.t. ja

Moedermaatschappij nee nee*

* Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de moedermaatschappij geen fiscale eenheid vormt 
met de schuldenaar. Indien wel sprake is van een fiscale eenheid kan – zoals hiervoor is 
aangegeven – de belastingplichtige zelf aantasting van de verliezen voorkomen.
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niet-verbonden lichaam vervreemdt, omdat de gevormde opwaarderingsreserve dan 
onbelast vrijvalt.
De fiscale regelgeving stimuleert een bank derhalve om zijn vordering te verkopen of de 
bij conversie verkregen aandelen direct te vervreemden. Indien een schuldeiser een bank 
of andere financiële partij is, kan derhalve effectief toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 
worden voorkomen. Dat in een dergelijke situatie art. 13ba Wet Vpb 1969 toepassing 
mist, ligt mijns inziens niet aan de vormgeving van art. 13ba Wet Vpb 1969 maar aan het 
feit dat een bank (relatief) eenvoudig zijn vordering of deelneming kan vervreemden. Aan-
gezien het verlies dan ook definitief is geleden, is er mijns inziens geen bezwaar tegen dat 
dit ten laste van het fiscale resultaat is gebracht.

11.9.3 Neutraliteit bij de verkoper van een afgewaardeerde vordering

11.9.3.1 Algemeen
In de vorige paragraaf is nagegaan of de fiscale positie aan de koperszijde van invloed kan 
zijn op de prijs die betaald wordt voor een onvolwaardige vordering. In deze paragraaf 
wordt dat voor de drie basissituaties bezien vanuit het perspectief van de verkoper.

11.9.3.2 Verkoop aan een niet-gelieerde vennootschap
Indien de belastingplichtige, bijvoorbeeld een bank, een vordering beneden pari verkoopt 
aan een niet-verbonden vennootschap is een verlies fiscaal aftrekbaar, voor zover dat op 
grond van goed koopmansgebruik niet reeds eerder ten laste van het resultaat is gebracht. 
Indien de belastingplichtige of een verbonden lichaam (bijvoorbeeld de participatiemaat-
schappij van de bank) in samenhang met de verkoop van de afgewaardeerde vordering 
een deelneming in de schuldenaar verkrijgt of via een deelneming een belang van 5% in 
de schuldenaar verkrijgt, is de sanctie van art. 13ba Wet Vpb 1969 op grond van het der-
tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing.1

11.9.3.3 Verkoop aan de schuldenaar zelf
Indien de onvolwaardige vordering wordt verkocht aan de schuldenaar, geldt in beginsel 
hetzelfde als hiervoor werd opgemerkt. Het verschil tussen de nominale waarde en de ver-
koopprijs kan bij de verkoop ten laste van het resultaat worden gebracht, voor zover dat 
verlies op grond van goed koopmansgebruik niet al ten laste van het resultaat is gebracht. 
Bij de schuldenaar zal de schuldvorderingverhouding als gevolg van schuldvermenging 
tenietgaan. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij verkoop van een vordering beneden 
pari aan de schuldenaar voor het verschil tussen de verkoopprijs en de nominale waarde 
van de schuld sprake is van het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten.2 
Indien de schuldeiser of een met hem verbonden lichaam een deelneming in de schulde-
naar heeft of verkrijgt, heeft dit tot gevolg dat art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is. 
De winst die op grond van het eerste lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt geconstateerd, 
kan aan een opwaarderingsreserve worden gedoteerd die belast vrijvalt al naar gelang de 
deelneming in waarde stijgt. Ondanks de fiscale gevolgen kan verkoop aan de schuldenaar 
nog steeds interessant zijn voor de schuldeiser. Immers, hij deelt als aandeelhouder mee 
in de vermogenstoename die ontstaat als de debiteur de vordering beneden pari verwerft. 
Bij verkoop van de vordering beneden pari aan een derde partij, zal eerst de vordering 
moeten worden afgelost voordat het vermogen van de debiteur toeneemt.

11.9.3.4 Verkoop aan de moedermaatschappij
Indien de moedermaatschappij van de schuldenaar de vordering verwerft, zullen de fis-
cale gevolgen voor de verkoper afhangen van de eventuele gelieerdheid met die moeder-

1 Dat geldt eveneens indien de verkoper reeds een belang van 5% in de koper heeft en in samen-
hang met de verkoop van de vordering dat belang uitbreidt.

2 Dit is anders indien de verkoop beneden pari zijn oorzaak vindt in een waardedaling van de vor-
dering als gevolg van een hogere marktrente, zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.5.1
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maatschappij. Als er geen enkele (indirecte) deelnemingsrelatie is tussen de verkoper of 
een met hem verbonden lichaam en de moedermaatschappij is het verlies fiscaal aftrek-
baar en zijn er geen bepalingen van toepassing die tot terugname van het verlies leiden. 
Indien de moedermaatschappij een met de verkoper verbonden lichaam is, zal de verko-
per op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 het afwaarderingsverlies moeten terugnemen. 
Indien geen sprake is van verbondenheid, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn 
indien de verkoper of een verbonden lichaam in samenhang met de verkoop van de afge-
waardeerde vordering een deelneming in de schuldenaar verkrijgt of via een deelneming 
een belang van 5% in de schuldenaar verkrijgt. Dat geldt eveneens indien de verkoper 
reeds een belang van 5% in de koper heeft en in samenhang met de verkoop van de vor-
dering dat belang uitbreidt.

11.9.3.5 Conclusie
Indien er geen deelnemingsrelatie bestaat tussen de verkoper of een met hem verbonden 
lichaam en koper, maakt het geen verschil of een afgewaardeerde vordering wordt ver-
kocht aan een willekeurige derde, de schuldenaar zelf of de moedermaatschappij van de 
schuldenaar. In alle drie de situaties is het verlies voor de verkoper fiscaal aftrekbaar.
Indien sprake is van verbondenheid tussen de verkoper of een met hem verbonden 
lichaam en de koper, zal het afwaarderingsverlies moeten worden teruggenomen op 
grond van art. 13b Wet Vpb 1969.
Indien de verkoper of een met hem verbonden lichaam in samenhang met de verkoop van 
de afgewaardeerde vordering een deelneming in de schuldenaar verkrijgt of via een deel-
neming een belang van 5% in de schuldenaar verkrijgt, zal art. 13ba Wet Vpb 1969 van toe-
passing zijn. Dat geldt eveneens indien de verkoper reeds een belang van 5% in de koper 
heeft en in samenhang met de verkoop van de vordering dat belang uitbreidt.
Indien de verkoper een deelneming heeft in de schuldenaar dan wel via een deelneming 
een belang van 5% in de schuldenaar heeft, zal verkoop van de vordering aan de schulde-
naar leiden tot toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969.

In onderstaande tabel wordt het voorgaande samengevat. In de linkerkolom zijn de moge-
lijke kopers vermeldt. Op de horizontale as zijn de verschillende relevante situaties inzake 
de aandeelhoudersrelaties aangegeven. Vervolgens is in de tabel aangegeven of en zo ja, 
welk artikel van toepassing is bij de verkoop in die situatie.

* Deze situaties zijn niet van toepassing omdat in geval van een aandelenbelang niet 
gesproken kan worden over een willekeurige derde.

Bovenstaande tabel laat zien dat bij verkoop aan een willekeurige derde de verkoper niet 
getroffen wordt door art. 13b of 13ba Wet Vpb 1969. Bij verkoop aan de schuldenaar kan 
art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing zijn, hetgeen betekent dat via de opwaarderings-
reserve een latente claim wordt gevestigd. Bij verkoop aan de moedermaatschappij kan 
onder omstandigheden zelfs art. 13b Wet Vpb 1969 van toepassing zijn, hetgeen tot 
directe terugname van het afwaarderingsverlies leidt.

Omvang aan-
delenbelang

in koper

Aandelenbelang is en 
blijft minder dan 5%

Aandelenbelang is of 
wordt meer dan 5% 
maar blijft minder dan 
1/3

Aandelenbelang is en 
blijft ten minste 1/3

Verkoop aan: Betaling in 
contanten

Betaling in 
aandelen

Betaling in 
contanten

Betaling in 
aandelen

Betaling in 
contanten

Betaling in 
aandelen

Schuldenaar Nee Nee Artikel 
13ba

Artikel 
13ba

Artikel 
13ba

Artikel 
13ba

Moedermaatschappij 
van de schuldenaar

Nee Nee Nee Artikel 
13ba

Artikel 13b Artikel 13b

Willekeurige derde Nee Nee N.v.t.* N.v.t.* N.v.t.* N.v.t.*
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Uit de samenvattende tabel in paragraaf 10.7.2 inzake de neutraliteit aan de koperszijde 
volgde dat de moedermaatschappij bereid zal zijn meer te betalen dan de schuldenaar, 
indien de schuldenaar nog over compensabele verliezen beschikt. Uit bovenstaande tabel 
volgt echter dat indien de verkoper een belang heeft van ten minste 1/3 in de moeder-
maatschappij de verkoper niet zal willen verkopen aan de moedermaatschappij, omdat 
alsdan het gehele afwaarderingsverlies ineens teruggenomen moet worden.

11.10 UITVOERBAARHEID

De regelingen voor afgewaardeerde vorderingen zijn niet eenvoudig. De systematiek van 
de opwaarderingsreserve vraagt meer (gedetailleerder) regelgeving dan een regeling die 
verplicht tot het ineens terugnemen van het afwaarderingsverlies. Dat is het echter mijns 
inziens meer dan waard. Bovendien kan de belastingplichtige er bij de regeling van 
art. 13ba Wet Vpb 1969 ook voor kiezen om niet aan de opwaarderingsreserve te doteren, 
in welk geval art. 13ba Wet Vpb 1969 vervolgens niet meer van toepassing is en de daarbij 
behorende uitvoeringslasten worden vermeden. Bij de bespreking van art. 13ba Wet Vpb 
1969 heb ik aangegeven, dat een belastingplichtige ook de mogelijkheid moet hebben om 
de winst die op grond van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt geconstateerd gedeeltelijk aan 
een opwaarderingsreserve te doteren. Ook dient de belastingplichtige de mogelijkheid te 
hebben op ieder door hem gewenst moment de opwaarderingsreserve belast te laten vrij-
vallen. Die aanpassingen maken de regeling zoals in dat hoofdstuk aangegeven niet alleen 
meer proportioneel, maar verminderen ook de uitvoeringslasten.

Ten aanzien van de regelingen van art. 13b, 13ba en 15ab Wet Vpb 1969, alsmede de rege-
lingen van art. 15aj, lid 2 en 3 Wet Vpb 1969 ben ik niet op bijzondere uitvoeringsproble-
men gestuit. Datzelfde geldt voor de kwijtscheldingswinstfaciliteit van art. 3.13 Wet IB 
2001. Wel kunnen zich mijns inziens uitvoeringsproblemen voordoen bij toepassing van 
art. 8, lid 4 en 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969, hetgeen temeer een reden is voor het schrappen 
van die bepalingen.

11.11 OVEREENSTEMMING MET HET EUROPESE EN INTERNATIONALE 
RECHT

Zowel in het vierde als in het dertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 is een compense-
rendeheffingstoets opgenomen. Art. 13ba Wet Vpb 1969 blijft in bepaalde omstandighe-
den buiten toepassing, mits bij de schuldenaar sprake is van een belasting naar de winst 
die resulteert in een heffing van ten minste 10% over een naar Nederlandse maatstaven 
bepaalde belastbare winst. Deze compenserendeheffingstoets is mijns inziens in strijd 
met het EG-recht. Ten aanzien van derde landen is naar mijn mening in ieder geval sprake 
van strijdigheid met het evenredigheidsvereiste omdat in het geheel geen rekening wordt 
gehouden met de daadwerkelijke buitenlandse belastingheffing indien niet aan de com-
penserendeheffingstoets is voldaan.

Art. 13b, lid 2, onderdeel b Wet Vpb 1969 is alleen van toepassing indien de vordering 
wordt overgebracht naar het buitenlands gedeelte van het ondernemingsvermogen van 
een belastingplichtige en niet bij de overbrenging naar een ander gedeelte van het bin-
nenlands ondernemingsvermogen. De bepaling vormt daarmee een belemmering van de 
door het EG-verdrag beschermde verkeersvrijheden. Mijns inziens zijn er geen rechtvaar-
digingsgronden aanwezig en voor zover dat wel het geval is, is de maatregel strijdig met 
het Europese evenredigheidsvereiste.

Toepassing van art. 13b Wet Vpb 1969 bij de overbrenging van de vordering naar onder-
nemingsvermogen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dub-
bele belasting heeft dat dateert van vóór de invoering van art. 13b Wet Vpb 1969 komt 
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naar mijn mening in strijd met de goede trouw jegens de verdragspartner. De sanctie van 
art. 13b Wet Vpb 1969 dient in die situatie dan ook achterwege te blijven.
Het bewijsvermoeden van het vierde lid van art. 13b Wet Vpb 1969 is in strijd met het EG-
recht. Dit bewijsvermoeden dient mijns inziens te vervallen of eveneens voor nationale 
situaties te worden ingevoerd.

11.12 CONTINUERING EN VERBETERING SYSTEMATIEK 
OPWAARDERINGSRESERVE GEWENST

11.12.1 Algemeen

Met ingang van 9 december 2005 keerde de wetgever mijns inziens terecht weer terug 
naar de systematiek zoals die vóór 2001 gold voor afgewaardeerde vorderingen. De rege-
ling, opgenomen in art. 13ba Wet Vpb 1969 strekt er sindsdien weer toe het voordeel dat 
ontstaat door de sfeerovergang te corrigeren bij de schuldeiser. Een belangrijke verbete-
ring is dat pas winst geconstateerd wordt indien en voor zover de deelneming in waarde 
stijgt. Technisch is de gefaseerde terugname vormgegeven door middel van een opwaar-
deringsreserve. Ik ben van mening dat de systematiek van de opwaarderingsreserve in 
beginsel op een effectieve en proportionele manier het afwaarderingsverlies corrigeert. 
Uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling bij de belastingplichtige tot het bedrag van het 
in aftrek gebrachte verlies zou naar mijn mening niet voldoende effectief zijn. Immers, 
indien de aandelen door een andere vennootschap in het concern worden gehouden, 
heeft beperking van de deelnemingsvrijstelling bij de belastingplichtige geen zin. Uitslui-
ting van de deelnemingsvrijstelling bij de betreffende groepsvennootschap is ook niet in 
alle gevallen effectief, in het bijzonder niet indien die vennootschap in het buitenland is 
gevestigd. Deze concernproblematiek is mijns inziens effectief opgelost door de systema-
tiek van de opwaarderingsreserve en de toerekening aan de belastingplichtige van aande-
len in de schuldenaar die worden gehouden door verbonden lichamen. Bovendien zou er 
onzekerheid kunnen ontstaan over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de uitslui-
ting van de deelnemingsvrijstelling.
De effectiviteit en proportionaliteit van de regeling van de opwaarderingsreserve kunnen 
mijns inziens echter worden verbeterd.

11.12.2 Verbetering van de effectiviteit

Om de effectiviteit van de systematiek van de opwaarderingsreserve te vergroten is een 
aantal verbeteringen noodzakelijk ten opzichte van de huidige regeling van art. 13ba Wet 
Vpb 1969. Ik noem hier de meest belangrijke punten.
In de eerste plaats dient het aantal besmette rechtshandelingen van art. 13ba Wet Vpb 
1969 te worden uitgebreid. De sanctie dient niet alleen van toepassing te zijn indien de 
schuld wordt voldaan door het uitgeven van aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrech-
ten of bewijzen van deelgerechtigdheid, maar ook indien de schuld wordt voldaan door 
middel van rechten op de genoemde instrumenten. Ook dient art. 13ba Wet Vpb 1969 toe-
passing te vinden ter zake van een waardestijging van de afgewaardeerde vordering die 
zijn oorzaak vindt in de aandeelhouderssfeer in plaats van de ondernemingssfeer.
In de tweede plaats dient de opwaarderingsreserve ook belast vrij te vallen als dividenden 
van de (ex-)schuldenaar worden ontvangen. Omdat voor fiscale doeleinden verkapte divi-
denden ook onder het dividendbegrip vallen, wordt met die toevoeging ook voorkomen 
dat de toepassing van art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt gefrustereerd door winsten van de 
schuldenaar naar een groepsmaatschappij te verschuiven door middel van onzakelijke 
interne verrekenprijzen.
In de derde plaats dient het aantal rechtshandelingen in art. 13ba, lid 10 Wet Vpb 1969 
die leiden tot belaste vrijval ineens, van de opwaarderingsreserve te worden uitgebreid. 
De opwaarderingsreserve zal in ieder geval in de volgende situaties belast dienen vrij te 
vallen:
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– de verwerving van een aandeel in de winst van de (ex-)schuldenaar door een niet in 
Nederland gevestigde concernvennootschap;

– verplaatsing van de feitelijke leiding van de belastingplichtige naar een land waarmee 
Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten; en

– liquidatie van de belastingplichtige binnen concern.
In de vierde plaats dient de beperking bij de indirecte omzetting van art. 13ba, lid 13 Wet 
Vpb 1969 tot niet-verbonden lichamen te worden geschrapt, omdat zich nu situaties kun-
nen voordoen waarin noch art. 13b noch art. 13ba Wet Vpb 1969 van toepassing is. In de 
vijfde plaats dient het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 te worden geschrapt 
onder gelijktijdige introductie van een bepaling die leidt tot een onbelaste vrijval voor de 
voordelen uit hoofde van de deelneming die zien op de periode dat sprake is van een laag-
belaste beleggingsdeelneming.

11.12.3 Verbetering proportionaliteit

Art. 13ba Wet Vpb 1969 is in beginsel een proportionele regeling omdat via de systema-
tiek van de opwaarderingsreserve pas winst wordt geconstateerd indien en voor zover de 
deelneming in waarde is gestegen. Het verlies wordt fiscaal pas teruggenomen als dat ook 
daadwerkelijk (commercieel) is ingelopen. Er zijn echter nog wel punten van verbetering 
om de regeling meer proportioneel te maken. In de eerste plaats is het naar mijn mening 
gewenst dat de op grond van art. 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 geconstateerde winst gedeelte-
lijk mag worden gedoteerd aan de opwaarderingsreserve in tegenstelling tot de huidige 
‘alles of niets’-benadering. In de tweede plaats is naar mijn mening gewenst dat de anticu-
mulatieregeling van het vierde lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 niet alleen ziet op het prijs-
geven, maar ook op de omzetting en hybridisering van afgewaardeerde vorderingen, zoals 
dat ook onder de van 1 januari 2001 tot 9 december 2005 geldende regeling het geval was.
Het tiende lid van art. 13ba Wet Vpb 1969 dient meer proportioneel vormgegeven te wor-
den. Er dient geen vrijval van de opwaarderingsreserve te zijn indien de schuldenaar zijn 
onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een dochtermaatschappij van de 
schuldenaar, aangezien dan geen claimverlies optreedt voor de fiscus. Indien de onderne-
ming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een concernvennootschap is een 
belaste vrijval evenmin noodzakelijk, omdat een meer proportionele regeling mogelijk is. 
Naar mijn mening kan een oplossing gevonden worden voor beide genoemde situaties, 
die in de praktijk regelmatig voorkomen, door in art. 13ba Wet Vpb 1969 op te nemen dat 
indien de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een verbonden 
lichaam de aandelen in dat verbonden lichaam, voor zover deze niet onmiddellijk of mid-
dellijk door de belastingplichtige gehouden worden, voor de toepassing van art. 13ba Wet 
Vpb 1969 worden begrepen onder de deelneming. Als gevolg van deze bepaling zal de 
opwaarderingsreserve na de overdracht van de onderneming vrijvallen al naar gelang de 
aandelen van de overdrager en overnemer stijgen. De bepaling dient geen toepassing te 
vinden voor zover de belastingplichtige de aandelen in de verkrijger onmiddellijk of mid-
dellijk houdt, omdat de waardestijging van de aandelen van de verkrijgende vennoot-
schap zich dan reeds vertaalt in een waardestijging van de overdragende vennootschap.
Als gevolg van de door mij voorgestelde bepaling zullen herstructureringen niet langer lei-
den tot een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve, zodat verschuldigdheid van 
belasting (cash out) wordt vermeden. De door mij voorgestelde bepaling heeft een zekere 
ruwheid, omdat wanneer zich in het verkrijgende lichaam ook andere activiteiten bevin-
den, ook die activiteiten bijdragen aan de waardestijging van de aandelen van de verkrij-
gende vennootschap en daarmee aan de vrijval van de opwaarderingsreserve. Dat lijkt mij 
echter alleszins acceptabel nu daardoor de belaste vrijval ineens wordt voorkomen.
Ook de vorming van een fiscale eenheid met de (ex-)schuldenaar dient mijns inziens niet 
tot vrijval van de opwaarderingsreserve te leiden. Verderop in deze evaluatie zal ik ingaan 
op de mogelijkheid om ook bij de totstandkoming van een fiscale eenheid de opwaarde-
ringssystematiek te hanteren.
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Ook in het kader van een meer proportionele vormgeving van de systematiek van de 
opwaarderingsreserve is van belang, hetgeen hiervoor ook reeds is opgemerkt in het 
kader van de verbetering van de effectiviteit, om het veertiende lid van art. 13ba Wet Vpb 
1969 te schrappen onder gelijktijdige introductie van een bepaling die leidt tot een onbe-
laste vrijval voor de voordelen uit hoofde van de deelneming die zien op de periode dat 
sprake is van een laagbelaste beleggingsdeelneming. Onder de huidige regeling blijft de 
opwaarderingsreserve namelijk belast vrijvallen, ook als de deelneming inmiddels het 
karakter van een laagbelaste deelneming heeft gekregen. En andersom geldt, dat indien 
de deelneming een laagbelaste beleggingsdeelneming is op het moment dat één van de in 
art. 13ba Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen zich voordoet, art. 13ba Wet Vpb 
1969 nimmer toepassing vindt. Art. 13ba Wet Vpb 1969 wordt niet alsnog toegepast als de 
deelneming vervolgens niet meer kwalificeert als laagbelaste beleggingsdeelneming.
Ook is voor een meer proportionele vormgeving mijns inziens van belang dat voor mid-
dellijke situaties een tegenbewijsregeling wordt ingevoerd, inhoudende dat de opwaarde-
ringsreserve niet vrijvalt voor zover de belastingplichtige aantoont dat het via de deelne-
ming (waar de opwaarderingsreserve op ziet) gehouden belang in de voormalig schulde-
naar niet in waarde is gestegen.

11.13 UITBREIDING OPWAARDERINGSRESERVE GEWENST

In deze paragraaf ga ik allereerst in op de vraag of uitbreiding van de systematiek van de 
opwaarderingsreserve naar de in art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen 
gewenst is. Daarna komt aan de orde of de systematiek van de opwaarderingsreserve een 
alternatief is voor het waarderingsvoorschrift van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Tot slot 
wordt nagegaan of de systematiek van de opwaarderingsreserve wenselijk is voor de winst 
die wordt geconstateerd bij de bedrijfsfusie, juridische fusie en juridische afsplitsing.

11.13.1 Uitbreiding van de opwaarderingsreserve naar artikel 13b Wet Vpb 1969

Indien een vordering op een lichaam waarin de belastingplichtige of een met hem verbon-
den lichaam een deelneming heeft is afgewaardeerd ten laste van de in Nederland belast-
bare winst van de belastingplichtige of een met hem verbonden lichaam, wordt op grond 
van art. 13b Wet Vpb 1969 een bedrag gelijk aan die afwaardering tot de winst gerekend 
indien die vordering wordt overgedragen aan een verbonden lichaam of verbonden 
natuurlijk persoon of de vordering wordt overgebracht naar het buitenlands onderne-
mingsvermogen van de belastingplichtige. Ook in de situatie dat de onderneming door de 
schuldenaar wordt vervreemd aan de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam of verbonden natuurlijk persoon dient op grond van art. 13b Wet Vpb 1969 het 
afwaarderingsverlies teruggenomen te worden.
Voor de vervreemding of overbrenging van de vordering binnen de genoemde groep van 
personen en lichamen kunnen economische redenen zijn, zoals het centraliseren van de 
financieringsfunctie. Datzelfde geldt voor de vervreemding van de onderneming. De sanc-
tie van art. 13b Wet Vpb 1969, namelijk het ineens terugnemen van het afwaarderingsver-
lies, kan derhalve een belemmering vormen voor noodzakelijke (financiële) reorganisa-
ties. Er wordt fiscaal winst gefingeerd met mogelijke verschuldigdheid van belasting tot 
gevolg, terwijl er economisch geen winst is behaald. De sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 
is mijns inziens disproportioneel. Bovendien kan sprake zijn van dubbele winstneming, 
omdat naast de terugname van het verlies bij de overdrager, ook het vollopen van de vor-
dering bij de verkrijger uiterlijk op het moment van aflossing belast zal zijn.
Art. 13b Wet Vpb 1969 is niet in alle situaties effectief. Zo kan art. 13b Wet Vpb 1969 mijns 
inziens geen toepassing vinden in de situaties dat de vordering wordt overgebracht naar 
een vaste inrichting indien een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van toepas-
sing is dat is gesloten voor de invoering van art. 13b Wet Vpb 1969 in 1990. Bovendien zal 
op grond van het EG-recht art. 13b Wet Vpb 1969 naar mijn mening geen toepassing kun-
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nen vinden indien de vordering wordt overgebracht naar een vaste inriching in een 
andere EG-lidstaat.

Door ook voor de in art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen de systematiek 
van de opwaarderingsreserve van art. 13ba Wet Vpb 1969 toe te passen, vormt art. 13b 
Wet Vpb 1969 geen belemmering meer voor noodzakelijke (financiële) reorganisaties en 
is de sanctie proportioneel. Er wordt, door dotatie aan de opwaarderingsreserve, effectief 
fiscaal geen winst geconstateerd bij de overdracht van een afgewaardeerde vordering bin-
nen de groep. Wel blijft zonder nadere maatregelen sprake van dubbele heffing indien en 
voor zover ook de verkrijger wordt belast over de waardeaangroei van de vordering. Er 
dient naar mijn mening een regeling te komen die dubbele heffing voorkomt. Dat kan aan 
de zijde van de vervreemder of aan de zijde van de verkrijger. Aan de zijde van de verkrij-
ger zou de waardeaangroei van een vordering bij de bepaling van de winst buiten aanmer-
king kunnen blijven, zoals dat ook in art. 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 gebeurt, voor zover die 
waardeaangroei bij een verbonden lichaam tot een belaste vrijval van de opwaarderings-
reserve leidt. Dit betekent echter dat zowel bij de vervreemder via de belaste vrijval van 
de opwaarderingsreserve als bij de verkrijger via het onbelast vollopen van de vordering 
een inbreuk wordt gemaakt op de totaalwinst. Bovendien biedt een correctie aan de zijde 
van de verkrijger alleen een oplossing voor nationale situaties. Het heeft mijns inziens 
dan ook de voorkeur om een regeling te treffen aan de zijde van de vervreemder. Dat kan 
mijns inziens worden gerealiseerd door de opwaarderingsreserve onbelast vrij te laten val-
len voor zover de verkrijger over de waardeaangroei van de vordering wordt belast. In 
art. 13ba, lid 13 Wet Vpb 1969 is voor een specifieke situatie reeds bepaald dat de opwaar-
deringsreserve onbelast vrijvalt indien de verkrijger over de waardeaangroei wordt belast. 
Het vereiste van onderworpenheid kan de Europeesrechtelijke toets doorstaan, zo kan 
mijns inziens worden afgeleid uit het arrest HvJ EG 12 juli 2005, zaak C-403/03 (Schempp). 
Om te voorkomen dat de belastingheffing (eindeloos) wordt uitgesteld doordat de vorde-
ring bij de verkrijger op kostprijs wordt gewaardeerd, zou bepaald kunnen worden dat de 
opwaarderingsreserve alleen onbelast vrijvalt indien de waardestijging daadwerkelijk tot 
de winst is gerekend bij de verkrijger. Voor verkrijgers die in derde landen zijn gevestigd, 
zou overwogen kunnen worden om een minimumtarief te vereisen voor een onbelaste 
vrijval, teneinde te vermijden dat de vordering wordt overgedragen aan een vennootschap 
in een tax-haven. Uiteraard dient de opwaarderingsreserve ook onbelast vrij te vallen 
indien de vordering aan een derde wordt vervreemd.
Bij invoering van de in de vorige paragraaf geschetste verbeteringen van de in art. 13ba 
Wet Vpb 1969 opgenomen systematiek van de opwaarderingsreserve en uitbreiding van 
die systematiek naar de in art. 13b Wet Vpb 1969 genoemde rechtshandelingen, zal 
art. 13b Wet Vpb 1969 niet langer een belemmering zijn voor herstructureringen binnen 
concern.

Ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de regeling merk ik op dat ik geen principieel ver-
schil zie tussen het ‘volgen’ van de waardeaangroei van de overgedragen vordering en het 
‘volgen’ van de waardeaangroei van de deelnemingen binnen concern in de (ex-)schulde-
naar zoals thans reeds het geval is bij art. 13ba Wet Vpb 1969. De uitvoeringslasten van 
een regeling met een opwaarderingsreserve zullen hoger zijn dan bij de huidige regeling 
van art. 13b Wet Vpb 1969, zowel voor de Belastingdienst als voor de belastingplichtige. 
Het voordeel van eliminatie van de huidige sanctie van art. 13b Wet Vpb 1969 weegt daar 
echter ruimschoots tegen op. Bovendien is een belastingplichtige niet verplicht om te 
doteren aan de opwaarderingsreserve, zodat hij zelf de afweging kan maken of de extra 
uitvoeringslasten opwegen tegen het voordeel van de gefaseerde winstneming. Door een 
aanpassing van de systematiek van de opwaarderingsreserve ten opzichte van de regeling 
zoals die thans is neergelegd in art. 13ba Wet Vpb 1969 kan de sanctie ook in meer situa-
ties van toepassing zijn, zodat de regeling effectiever wordt.
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11.13.2 Uitbreiding van de opwaarderingsreserve naar de fiscale eenheid gewenst

Bij de samenloop van de behandeling van onvolwaardige vorderingen en het fiscale-een-
heidsregime valt op dat ongewenste effecten zich met name voordoen bij de totstandko-
ming van de fiscale eenheid.
Omdat art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 winstneming bij de schuldenaar voorschrijft, leidt 
dit onder andere tot overkill indien de vordering niet is afgewaardeerd ten laste van de in 
Nederland belastbare winst door de belastingplichtige of een met hem verbonden 
lichaam. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de vordering door de schuldeiser beneden 
pari is aangekocht of de vordering deel uitmaakt van het vermogen van een buitenlandse 
vaste inrichting. Daarnaast vindt door de vormgeving van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
ten onrechte geen terugname van het verlies plaats indien de schuld deel uitmaakt van 
het vermogen van een buitenlandse vaste inrichting. In die situatie is het verlies van de 
vordering ten laste van het Nederlandse fiscale resultaat gebracht bij de schuldeiser, ter-
wijl de winstneming bij de vaste inrichting (effectief) niet in de heffing kan worden 
betrokken. Wanneer een fiscale eenheid met buitenlandse dochtermaatschappijen moet 
worden toegestaan op grond van het EG-recht, ontstaan dezelfde problemen als zich nu 
voordoen in de situaties van buitenlandse vaste inrichtingen.
Tevens dient bedacht te worden dat de winst die op grond van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969 bij de schuldenaar in aanmerking genomen moet worden, kan leiden tot daadwer-
kelijke heffing van belasting indien niet voldoende verliezen aanwezig zijn. Art. 15ab, 
lid 6 Wet Vpb 1969 kan derhalve een barrière vormen voor de vorming van een fiscale een-
heid.
De huidige regeling leidt er bovendien toe dat bij voeging een daadwerkelijk geleden ver-
lies op een vordering teruggenomen moet worden, terwijl dat verlies later niet meer ten 
laste van het fiscale resultaat kan worden gebracht als blijkt dat het definitief is geleden.
Uiteraard kan overwogen worden om voor ieder probleem een specifieke aanvullende 
regeling te treffen. Het geheel overziende lijkt mij een meer fundamentele oplossing op 
zijn plaats.

De knelpunten kunnen mijns inziens worden opgelost door een terugname van het ten 
laste van de in Nederland belastbare winst genoten afwaarderingsverlies op het niveau 
van de schuldeiser voor te schrijven indien en voor zover de vordering is afgewaardeerd 
door de belastingplichtige of een verbonden lichaam. In de situatie dat de vordering bene-
den pari is aangekocht, behoeft dan geen winst genomen te worden omdat de afwaarde-
ring niet ten laste van de winst van de schuldeiser heeft plaatsgevonden. Ook in de situatie 
dat de vordering deel uitmaakt van het vermogen van een buitenlandse vaste inrichting, 
leidt de totstandkoming van de fiscale eenheid dan niet meer tot een overkill. Alleen voor 
de situatie dat een negatief buitenlands resultaat is ontstaan, zal specifiek bepaald moeten 
worden dat geen terugname van het verlies zal plaatsvinden. Het verlies dat als gevolg van 
het negatieve buitenlandse resultaat effectief ten laste van de in Nederland belastbare 
winst is gekomen, wordt namelijk reeds teruggenomen op grond van de inhaalregeling.
Door terugname van het afwaarderingsverlies op het niveau van de schuldeiser, vindt – 
anders dan onder het huidige art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 – ook terugname van het ver-
lies plaats als de schuld tot het vermogen van een buitenlandse vaste inrichting van de 
schuldenaar behoort. Tevens ontstaat dan geen heffingsvacuüm indien een fiscale een-
heid met in andere lidstaten gevestigde vennootschappen moet worden toegestaan.
Terugname op het niveau van de schuldeiser op het moment van totstandkoming van de 
fiscale eenheid acht ik strijdig met het realiteitsbeginsel. Immers, er wordt een winst 
geconstateerd ter grootte van het in aftrek gebrachte verlies, terwijl deze winst nog niet 
is gerealiseerd. Ook is directe terugname in strijd met het proportionaliteitsbeginsel aan-
gezien een meer proportionele terugname mogelijk is. Analoog aan de regeling die getrof-
fen is in art. 13ba Wet Vpb 1969 kan de winst worden teruggenomen al naar gelang de 
vordering in waarde stijgt. Consequentie van een dergelijke regeling is ook dat de schuld 
op nominale waarde blijft staan bij de totstandkoming van de fiscale eenheid. Aangezien 

FWR_Bobeldijk.book  Page 369  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



370 Evaluatie en conclusies

de waardering van de schuld van invloed is op de zelfstandige resultaten voor de winst-
splitsing ex art. 15ah Wet Vpb 1969, betekent waardering van de schuld op nominale 
waarde een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige regeling waar de schuld mijns 
inziens op de bedrijfswaarde gesteld dient te worden.
Voordeel van terugname op het niveau van de schuldeiser is ook dat dit meer recht doet 
aan het totaalwinstbeginsel, omdat het verlies wordt teruggenomen bij de belastingplich-
tige die het verlies heeft geleden.
Een ander voordeel van terugname op het niveau van de schuldeiser is dat dit aansluit bij 
de regeling die in art. 13ba Wet Vpb 1969 is getroffen. Het ‘keuzerecht’ dat belastingplich-
tigen hebben, namelijk terugname bij de schuldeiser via art. 13ba Wet Vpb 1969 of bij de 
schuldenaar via art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 verdwijnt daarmee.
Winstneming al naar gelang de vordering in waarde stijgt, kan worden vormgegeven door 
een reserve ter grootte van het genoten afwaarderingsverlies te vormen op het moment 
van totstandkoming van de fiscale eenheid, zoals dat ook bij art. 13ba Wet Vpb 1969 
geschiedt. Jaarlijks dient de reserve dan belast vrij te vallen voor zover de vordering in 
waarde is gestegen. In geval van vervreemding van de vordering aan een niet met de belas-
tingplichtige verbonden lichaam valt de reserve onbelast vrij. Het verlies is immers, naar 
dan blijkt, definitief geleden.
Bij ontvoeging zal de vordering op de bedrijfswaarde gesteld dienen te worden. De 
opwaarderingsreserve kan dan onbelast vrijvallen, aangezien de waardeaangroei van de 
vordering belast zal zijn.
De vraag komt op hoe onder het door mij voorgestelde systeem moet worden omgegaan 
met de situatie dat een fiscale-eenheidsmaatschappij een vordering op een andere maat-
schappij beneden pari verwerft. De Hoge Raad heeft in HR 8 juli 1998, BNB 1998/292c* 
geoordeeld dat sprake is van een voordeel dat tot de totaalwinst behoort. Zoals in hoofd-
stuk 9 aangegeven kan ik mij vinden in de einduitkomst, omdat dit tezamen met het hui-
dige art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 een consistent systeem oplevert. In de door mij voorge-
stelde benadering zal echter geen sprake meer zijn van winstneming bij de totstandko-
ming van de fiscale eenheid indien de vordering beneden pari is verworven en 
afwaardering niet door de belastingplichtige of een verbonden lichaam ten laste van de 
belastbare winst heeft plaatsgevonden. Ik vind dat na invoering van de door mij voorge-
stane systematiek in die situatie geen sprake meer dient te zijn van een voordeel voor de 
fiscale eenheid. Indien geen sprake is van een voordeel voor de fiscale eenheid ontstaat 
opnieuw een consistent systeem. Het maakt dan immers – net als in het huidige regime – 
geen verschil of de vordering vóór of na totstandkoming van de fiscale eenheid wordt ver-
worven. Bovendien wordt dan voorkomen dat de belastingplichtige zelf belastingheffing 
in die situatie moet voorkomen. Hoewel denkbaar is dat bij invoering van het door mij 
voorgestelde systeem de Hoge Raad terugkomt op zijn oordeel in HR 8 juli 1998, BNB 1998/
292c*, heeft het mijn voorkeur dat reeds bij invoering van de betreffende bepalingen wet-
telijk te regelen.
Reeds eerder heb ik het idee naar voren gebracht om de systematiek van de opwaardering-
reserve ook bij totstandkoming van de fiscale eenheid toe te passen.3 Tevens heb ik daar 
bepleit om een gevormde opwaarderingsreserve in stand te laten indien een fiscale een-
heid tussen de belastingplichtige en de (ex-)schuldenaar tot stand komt. Den Boer, Strik 
en De Vries4 hebben aangegeven geen voorstander te zijn van mijn benadering. Ze achten 
het in de praktijk lastig uitvoerbaar, niet stroken met de toerekening als bedoeld in 
art. 15, lid 1 Wet Vpb 1969 en bovendien niet aansluiten bij de geforceerde winstnemin-
gen die de wetgever in art. 15ab, lid 1 en 6 alsmede art. 13c, lid 3 Wet Vpb 1969 heeft voor-
geschreven. Ik deel hun bezwaren niet. Ik zie geen reden waarom de door mij voorge-
stelde regeling minder goed uitvoerbaar zou zijn dan de huidige regeling van art. 13ba 
Wet Vpb 1969. Het bezwaar van de inbreuk op de toerekening ex art. 15, lid 1 Wet Vpb 

3 A.C.P. Bobeldijk, ‘Gefaseerde winstneming bij onvolwaardige vorderingen verder uitbreiden!’, 
WFR 2005/546.

4 J. den Boer, S.A.W.J. Strik en R.J. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), 2.9.4.B.d.
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1969 deel ik evenmin, aangezien mijn voorstel niets verandert aan de toerekening ex 
art. 15, lid 1 Wet Vpb 1969. Dat mijn voorstel niet aansluit bij de geforceerde winstneming 
van art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 is juist. Ik stel immers voor art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 
te schrappen en te vervangen door een regeling met een opwaarderingsreserve. Mijn voor-
stel behelst niet het vervangen van alle geforceerde winstnemingen bij de totstandko-
ming van de fiscale eenheid door een regeling met een opwaarderingsreserve. Dat gaat het 
bestek van dit onderzoek ook te buiten. Ik kan mij echter voorstellen dat bij een herzie-
ning ook wordt bezien of de andere geforceerde winstnemingen zoals geregeld in 
art. 15ab, lid 1 en art. 13c, lid 3 Wet Vpb 1969 eveneens kunnen worden ingepast in de 
nieuwe regeling met de opwaarderingsreserve.
Kok geeft aan dat hij, vanuit de fusieanalogie geredeneerd, met mijn voorstel kan instem-
men.5 Vervolgens schrijft Kok echter dat hij eigenlijk vindt dat de huidige regeling 
gewoon gecontinueerd kan worden omdat bij het aangaan van een fiscale eenheid en bij 
een juridische fusie de vordering-schuldverhouding verdwijnt en het naar zijn mening 
dan logisch is dat op dat moment een eindafrekening plaatsvindt ten aanzien van de vor-
dering en schuld omdat latere heffing niet verzekerd is. Het moge duidelijk zijn dat ik een 
andere mening ben toegedaan. Ik begrijp dat een regeling getroffen moet worden omdat 
latere heffing bij voeging niet verzekerd is. De door mij voorgestelde regeling voorziet 
daarin en is mijns inziens meer in overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel 
dan het huidige art. 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Bovendien ontstaat dan meer consistentie 
en neutraliteit in de Wet Vpb 1969.

Een alternatieve vormgeving van de samenloop tussen onvolwaardige vorderingen en de 
fiscale eenheid zou nog kunnen zijn om onderlinge vorderingen en schulden bij de tot-
standkoming, gedurende het bestaan van de fiscale eenheid en op het verbrekingstijdstip 
te waarderen op de bedrijfswaarde respectievelijk de bedrijfswaarde van de corresponde-
rende vorderingen. Dit voorstel is in 1995 gedaan door de Vereniging van Belastingweten-
schap.6 Voordeel van deze regeling is eenzelfde systematiek in geval van totstandkoming, 
verbreking en tijdens het bestaan van de fiscale eenheid. De tegenbewijsregeling van 
art. 15aj, lid 2, derde volzin Wet Vpb 1969 die een onbelaste aangroei van de vordering 
realiseert na de verbreking van de fiscale eenheid is dan niet langer nodig, omdat tegen-
over de belaste aangroei van de vordering een aftrekbare aangroei van de schuld staat.
Er kleven naar mijn mening echter nogal wat bezwaren aan een dergelijke benadering. 
Waardering van een schuld op de bedrijfswaarde van de corresponderende vordering is 
een inbreuk op goed koopmansgebruik en het totaalwinstconcept. Op grond van het 
arrest Fokker II wordt de schuld zelfs in geval van een faillissement op nominale waarde 
gewaardeerd. Waardering van de schuld op de bedrijfswaarde van de corresponderende 
vordering bij de totstandkoming van de fiscale eenheid kan problematisch zijn als de 
schuldenaar niet over voldoende verliezen beschikt. Er zou dan een samenloopregeling 
ontworpen moeten worden voor de situatie dat verliezen niet langer verrekenbaar zijn op 
grond van art. 20, lid 2, art. 20, lid 4 of art. 20a Wet Vpb 1969. Daarbij zal dan ook geregeld 
moeten worden dat in geval van een latere aangroei van de schuld naar nominale waarde 
het daardoor ontstane verlies niet in aanmerking genomen mag worden, omdat anders 
feitelijk een ‘verjonging’ van niet langer verrekenbare verliezen zou kunnen optreden.
Een waardering op bedrijfswaarde bij ontvoeging en daarna een eventuele toename van 
de schuld ten laste van het fiscale resultaat acht ik ongerijmd in het licht van het arrest 
Fokker II.
Vanuit een uitvoeringsperspectief merk ik nog op dat in deze benadering ook bij de schul-
denaars snel een discussie met de Belastingdienst kan ontstaan over de bedrijfswaarde 

5 Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
Amersfoort 2005, p. 142.

6 Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 199, Fiscale eenheid Vpb, Rapport 
van de Commissie ter bestudering van de belastingheffing van concerns volgens artikel 15 Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969, Kluwer, Deventer 1995, p. 102 en 103.
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van de vordering, terwijl in de huidige regeling en ook in de door mij voorgestelde bena-
dering dit zich alleen voordoet bij de schuldeisers.
Vanuit systematisch oogpunt acht ik ook een nadeel van deze regeling dat de terugname 
van het afwaarderingsverlies bij voeging op een ander niveau plaatsvindt dan bij de situ-
aties waarop art. 13b en 13ba Wet Vpb 1969 zien. Bovendien blijft in deze systematiek 
sprake van winstneming óók in de situaties dat de vordering niet is afgewaardeerd door 
de schuldeiser of een met hem verbonden lichaam. En dat lijkt me een verkeerd uitgangs-
punt en ook niet te passen in de door de wetgever uiteengezette principes bij de introduc-
tie van art. 13ba (nieuw) Wet Vpb 1969.

Het geheel overziende concludeer ik dat het de voorkeur heeft om de behandeling van 
onvolwaardige vorderingen in samenloop met het fiscale-eenheidsregime te herzien. De 
huidige regeling kent verschillende onvolkomenheden, met name op het tijdstip van voe-
ging. Ook aan het systeem van waardering van zowel de vorderingen als de schulden op 
het bedrag van de bedrijfswaarde van de vorderingen kleven mijns inziens te veel nade-
len. Een regeling analoog aan de regeling getroffen in art. 13ba Wet Vpb 1969 heeft naar 
mijn mening dan ook de voorkeur.

11.13.3 Uitbreiding van de opwaarderingsreserve naar de bedrijfsfusie, juridische 
fusie en afsplitsing ongewenst

Ten aanzien van het tenietgaan van de onderlinge schuldvorderingverhouding bij een 
bedrijfsfusie, juridische fusie en juridische afsplitsing vloeit de fiscale winst voort uit het 
voordeel dat wordt behaald als gevolg van het civielrechtelijk tenietgaan van die verhou-
ding als gevolg van schuldvermenging. Er is geen specifieke wettelijke bepaling in de Wet 
Vpb 1969 nodig om winst te kunnen constateren bij bedrijfsfusie, juridische fusie of 
afsplitsing. Aangezien de winst op het niveau van de schuldenaar voortvloeit uit een voor-
deel behaald met de onderneming, dient hier mijns inziens geen verandering in aange-
bracht te worden. Belastingheffing over dat voordeel bij de schuldeiser in plaats van de 
schuldenaar, voorafgaand aan de bedrijfsfusie, juridische fusie of afsplitsing, is een 
inbreuk op de totaalwinst van zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Dat acht ik onge-
wenst.
De vraag komt op of het overweging verdient om ook bij de bedrijfsfusie, juridische fusie 
en afsplitsing de systematiek van gefaseerde winstneming toe te passen. Bij de bedrijfsfu-
sie, juridische fusie en afsplitsing wordt naar mijn mening daadwerkelijk een voordeel uit 
de onderneming behaald, tenzij de schuld in het kader van de bedrijfsfusie of afsplitsing 
wordt verrekend met de stortingsplicht op uitgegeven aandelen. Anders dan bij de fiscale 
eenheid, waar alleen voor fiscale doeleinden een vermogenssprong optreedt en de juridi-
sche rechtsverhouding in stand blijft, treedt bij een bedrijfsfusie, juridische fusie en 
afsplitsing zowel fiscaal als commercieel een vermogenssprong op en gaat de juridische 
rechtsverhouding teniet. Anders dan bij de totstandkoming van een fiscale eenheid, acht 
ik bij een bedrijfsfusie, juridische fusie of afsplitsing waarbij de onderlinge schuldvorde-
ring teniet gaat belastingheffing over de geconstateerde winst terecht. Voor zover geen 
winst wordt geconstateerd omdat de schuld met de stortingsplicht is verrekend, vindt 
art. 13ba Wet Vpb 1969 toepassing.
Er kleven mijns inziens ook praktische bezwaren aan gefaseerde winstneming via de 
systematiek van de opwaarderingsreserve bij de juridische fusie of afsplitsing. Toepassing 
van de systematiek van de opwaarderingsreserve in geval van een juridische fusie of 
afsplitsing is namelijk minder eenvoudig te realiseren dan in de situatie van een omzet-
ting in aandelenkapitaal of de totstandkoming van een fiscale eenheid. Immers, als gevolg 
van de fusie of afsplitsing bestaat de vordering juridisch niet meer en bij een juridische 
fusie is er ook geen deelneming die jaarlijks gewaardeerd kan worden om op basis daar-
van jaarlijks de winst te bepalen. Alleen aan de hand van een pro-forma winst- en verlies-
rekening van de voormalige schuldenaar zou jaarlijks een waardering kunnen plaatsvin-
den. Dit krijgt echter een zeer hoog fictief gehalte. Bovendien zal dit de praktijk veelal 
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onmogelijk zijn. Zelfs in de situatie dat sprake is van voorfusieverliezen wordt veelal geen 
winstsplitsing gemaakt, maar wordt een praktische afspraak tussen de Belastingdienst en 
de belastingplichtige gemaakt welk deel van de jaarlijkse winst na de fusie of splitsing kan 
worden verrekend met de voorfusieverliezen.

11.14 EINDCONCLUSIES

1 De regelingen inzake afgewaardeerde vorderingen dienen mijns inziens met name ver-
beterd te worden ten aanzien van de effectiviteit, proportionaliteit, consistentie en 
onderlinge afstemming. De Europeesrechtelijke strijdigheden dienen ook te worden 
weggenomen.

2 De systematiek van de opwaarderingsreserve van art. 13ba Wet Vpb 1969 is op hoofd-
lijnen effectief en proportioneel. Naar mijn mening dient de systematiek van de 
opwaarderingsreserve van art. 13ba Wet Vpb 1969 naar art. 13b en 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969 te worden uitgebreid. De huidige regeling van de opwaarderingsreserve dient op 
diverse punten aangepast te worden om de effectiviteit en proportionaliteit te verbete-
ren.

3 De systematiek van de opwaarderingsreserve dient mijns inziens niet te worden uitge-
breid naar de bepalingen van art. 14, 14a en 14b Wet Vpb 1969 inzake de bedrijfsfusie, 
juridische (af)splitsing en juridische fusie.

4 De kwijtscheldingswinstvrijstelling dient verbeterd te worden door voortaan rekening 
te houden met latente winsten. De vrijstelling dient van toepassing te zijn voor zover 
de kwijtscheldingswinst de verliezen verminderd met aanwezige latente winsten tebo-
ven gaat.

5 De bepaling van 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 en de flankerende bepaling van art. 8, lid 4 
Wet Vpb 1969 die de samenloop tussen de kwijtscheldingswinstvrijstelling en een (ont-
voegde) fiscale-eenheidsmaatschappij regelen, kunnen financiële reorganisaties 
belemmeren en zijn een onnodige inbreuk op het systeem van de fiscale eenheid. Deze 
bepalingen dienen te vervallen.

6 Ook op andere punten is verbetering ten aanzien van een fiscale-eenheidsmaatschap-
pij nodig. Ten aanzien van een faillerende vennootschap die dochtermaatschappij in 
een fiscale eenheid is, dient in de wet een bepaling opgenomen te worden dat de vrijval 
van schulden in het kader van een faillissement niet tot de winst wordt gerekend. 
Tevens dient art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 beperkt te worden. Art. 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 dient winst te constateren tot ten hoogste het bedrag aan verrekenbare verliezen 
bij de fiscale eenheid.

7 De regelingen behoeven op een groot aantal punten (technische) verbetering. Een lijst 
met aanbevelingen is hierna opgenomen.
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Aanbevelingen

Artikel Aanbeveling paragraaf

8

8, lid 4 1 Artikel 8, lid 4 Wet Vpb 1969 dient bij voorkeur 
geschrapt te worden. Indien dat niet gebeurt, gelden 
de hieronder opgenomen aanbevelingen.

7.4.4

8, lid 4 2 Artikel 8, lid 4 Wet Vpb 1969 dient zodanig aangepast 
te worden dat deze niet langer ziet op interne schul-
den.

7.4.4

8, lid 4 3 Er dient bepaald te worden dat ongeacht de wijze 
waarop het faillissement van een fiscale-eenheids-
dochtermaatschappij eindigt, de winst voor de fiscale 
eenheid is vrijgesteld.

7.6.5

13b

13b 4 Ook voor artikel 13b Wet Vpb 1969 dient de systema-
tiek van de opwaarderingsreserve te worden inge-
voerd. Indien dat niet gebeurt, zijn de volgende aanbe-
velingen van belang.

11.13.1

13b, lid 1 5 In artikel 13b Wet Vpb 1969 dient het vereiste dat 
sprake is van een deelneming in de schuldenaar te ver-
vallen.

8.2.4.2

13b, lid 1 6 De samenloopregeling van artikel 13b, lid 1 Wet Vpb 
1969 dient aangepast te worden zodat artikel 13b Wet 
Vpb 1969 buiten toepassing blijft voor zover reeds arti-
kel 13ba Wet Vpb 1969 toepassing heeft gevonden.

8.3.2

13b, lid 1 7 Er dient een regeling te komen die ervoor zorgt dat de 
aangroei van een vordering onbelast blijft indien en 
voor zover artikel 13b Wet Vpb 1969 bij een concern-
vennootschap toepassing heeft gevonden. Een enigs-
zins vergelijkbare regeling is reeds getroffen in artikel 
15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 voor de situaties van onvol-
waardige vorderingen bij ontvoeging uit een fiscale 
eenheid.

8.3.4

13b, lid 1 8 Er dient een samenloopregeling te komen die voor-
komt dat bij een juridische fusie winst wordt geconsta-
teerd op grond van artikel 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 
indien reeds winst wordt geconstateerd als gevolg van 
het tenietgaan van de onderlinge schuldvorderingver-
houding.

10.3.4.1
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13b, lid 1 9 Er dient een samenloopregeling te komen die voor-
komt dat bij een juridische splitsing winst wordt 
geconstateerd op grond van artikel 13b, lid 3 Wet Vpb 
1969 indien reeds winst wordt geconstateerd als 
gevolg van het tenietgaan van de onderlinge schuld-
vorderingverhouding.

10.4.4.1

13b, lid 2 10 Artikel 13b Wet Vpb 1969 dient zodanig aanpast te 
worden dat ook de verplaatsing van de feitelijke lei-
ding van de belastingplichtige leidt tot de sanctie van 
artikel 13b Wet Vpb 1969, tenzij de vordering na de 
verplaatsing van de feitelijke leiding kan worden toe-
gerekend aan een Nederlandse vaste inrichting van de 
belastingplichtige.

8.6

13b, lid 3 11 Het begrip ‘een gedeelte van de onderneming’ dient te 
worden vervangen door ‘een zelfstandig onderdeel 
van de onderneming’.

8.5
6.6.10.2

13b, lid 3 12 Artikel 13b, lid 3 Wet Vpb 1969 dient niet van toepas-
sing te zijn indien na de overdracht van een gedeelte 
van de onderneming aan een verbonden lichaam de 
resultaten nog steeds volledig via de vordering aan de 
schuldeiser ten goede komen.

8.5
10.2.4.1
10.2.4.3
10.3.4.2
10.3.4.410.
4.4.1

13b, lid 4 13 Het in artikel 13b, lid 4 Wet Vpb 1969 opgenomen 
bewijsvermoeden dient, in ieder geval ten aanzien van 
de vervreemding aan een natuurlijk persoon woonach-
tig in een lidstaat of een in een andere lidstaat geves-
tigd lichaam, te vervallen. Een alternatief is het bewijs-
vermoeden eveneens voor nationale situaties in te voe-
ren.

8.7

13ba

13ba, lid 1 14 De belastingplichtige dient de mogelijkheid geboden 
te worden om de op grond van artikel 13ba, lid 1 Wet 
Vpb 1969 geconstateerde winst gedeeltelijk aan een 
opwaarderingsreserve te doteren.

6.6.1.7

13ba, lid 1 15 De woorden ‘of ten laste van het in Nederland belast-
bare resultaat uit een werkzaamheid van een met hem 
verbonden natuurlijk persoon’ kunnen vervallen.

6.6.3.5

13ba, lid 2 16 De toepassing van artikel 13ba Wet Vpb 1969 dient uit-
gebreid te worden naar de situatie dat de waardetoe-
name van een afgewaardeerde vordering zich in de 
kapitaalsfeer bevindt.

6.6.2.5

13ba, lid 2, 
onderdeel a

17 Het voldoen van de schuld door middel van rechten op 
aandelen, winstbewijzen, lidmaatschapsrechten of 
bewijzen van deelgerechtigdheid dient ook als 
besmette rechtshandeling te worden aangemerkt.

6.6.2.2

13ba, lid 2, 
onderdeel b

18 De tekst van de bepaling dient aangepast te worden 
zodat er geen misverstand is dat de bepaling ook ziet 
op de situatie dat een hybride vordering op grond van 
artikel 13, lid 5 Wet Vpb 1969 als deelneming wordt 
aangemerkt.

6.6.2.3
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13ba, lid 2, 
onderdeel c

19 In de wettekst dient opgenomen te worden dat de 
sanctie van artikel 13ba Wet Vpb 1969 slechts van toe-
passing is indien en voor zover een vordering wordt 
prijsgegeven.

7.3.2.1.2

13ba, lid 4 20 De compenserendeheffingstoets dient niet beperkt te 
worden tot de situatie van het prijsgeven van een vor-
dering. Het vierde lid dient ook van toepassing te zijn 
in geval van een omzetting of hybridisering van een 
vordering.

6.6.3.5
7.3.2.2.1

13ba, lid 4 21 Om te voorkomen dat sprake is van compenserende 
heffing indien de kwijtscheldingswinst bij een buiten-
landse debiteur is vrijgesteld, dienen de laatste woor-
den van vierde lid van artikel 13ba Wet Vpb 1969 ver-
vangen te worden door ‘waarbij de artikelen 3.13 Wet 
IB 2001 en 12b en 12c buiten toepassing blijven’.

7.3.2.2.2

13ba, lid 4 22 Bij de compenserendeheffingstoets van artikel 13ba, 
lid 4 Wet Vpb 1969 dient in ieder geval rekening 
gehouden te worden met de daadwerkelijke in het bui-
tenland verschuldigde belasting.

7.3.2.2.2
7.3.2.2.3

13ba, lid 5 23 Artikel 13ba Wet Vpb 1969 dient de mogelijkheid van 
een vrijwillige gehele of gedeeltelijke vrijval van de 
opwaarderingsreserve te bieden.

6.6.5.2

13ba, lid 5 24 De opwaarderingsreserve dient mijns inziens ook 
belast vrij te vallen met de bedragen van (verkapte) 
dividenduitkeringen door de (ex-)schuldenaar.

6.6.10.6

13ba, lid 5 25 Ter voorkoming van het optreden van een heffingslek, 
dan wel het wegnemen van onduidelijkheden, dienen 
opties ook onder het begrip deelneming te worden 
begrepen.

6.6.10.7

13ba, lid 5 26 Onder omstandigheden kan de opwaarderingsreserve 
met een groter bedrag vrijvallen dan de waardestijging 
van de door de belastingplichtige of een verbonden 
lichaam gehouden deelneming. De vrijval dient 
beperkt te worden tot het bedrag van de waardestij-
ging.

10.3.5.3
10.5.4.1

13ba, lid 6 27 Verduidelijkt dient te worden dat het bij ‘schuldvorde-
ringen’ gaat om schuldvorderingen waarvan de corres-
ponderende schuld functioneert als eigen vermogen 
bij de schuldenaar.

6.6.6

13ba, lid 7 28 De verwijzing naar artikel 13c Wet Vpb 1969 waarin 
de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, dekt 
niet alle situaties. Uitbreiding van het toepassingsbe-
reik, onder andere tot 13h Wet Vpb 1969 is gewenst.

6.6.7.3

13ba, lid 7 29 Om onduidelijkheid en mogelijke dubbele belasting-
heffing te voorkomen dient het woord ‘uitgegeven’ te 
vervallen.

6.6.7.4

13ba, lid 7 30 Er dient voorgeschreven te worden dat de bij de omzet-
ting verkregen aandelen voor de toepassing van artikel 
13ba Wet Vpb 1969 gewaardeerd moeten worden op 
de waarde in het economische verkeer.

6.6.7.4
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13ba, lid 8 31 Het achtste lid dient uitgebreid te worden naar de situ-
aties dat een belastingplichtige geen aandelen meer 
houdt in de schuldenaar, doch wel een belang bij die 
schuldenaar heeft behouden, zodat een onbelaste vrij-
val van de opwaarderingsreserve in die situatie wordt 
voorkomen.

6.6.8

13ba, lid 8 32 Er dient een bepaling opgenomen te worden op grond 
waarvan de opwaarderingsreserve bij een juridische 
fusie of juridische (af)splitsing overgaat op de verkrij-
gende vennootschap.

10.3.5.1
10.4.5.1

13ba, lid 9 33 De antimisbruikregeling van artikel 13ba, lid 9 Wet 
Vpb 1969 dient ook van toepassing te zijn indien het 
belang anders dan via een deelneming wordt behou-
den, zoals bijvoorbeeld via opties.

6.6.9

13ba, lid 10, 
onderdeel a

34 Artikel 13ba, lid 10, onderdeel a Wet Vpb 1969 dient 
niet van toepassing te zijn indien na de overdracht van 
een gedeelte van de onderneming aan een verbonden 
lichaam de resultaten nog steeds volledig via de aande-
len aan de schuldeiser ten goede komen.

6.6.10.2
10.2.5.4
10.5.4.3

13ba, lid 10, 
onderdeel a

35 Artikel 13ba, lid 10, onderdeel a Wet Vpb 1969 dient 
niet van toepassing te zijn indien (een gedeelte van) de 
onderneming door de schuldenaar aan een met de 
belastingplichtige verbonden lichaam is overgedra-
gen. De waardestijging van de aandelen in dat verbon-
den lichaam dienen voor de berekening van de belaste 
vrijval van de opwaarderingsreserve dan wel aan de 
belastingplichtige te worden toegerekend.

6.6.10.2

13ba, lid 10, 
onderdeel a

36 Het begrip ‘een gedeelte van de onderneming’ dient te 
worden vervangen door ‘een zelfstandig onderdeel 
van de onderneming’.

6.6.10.2

13ba, lid 10, 
onderdeel b

37 Ook de door een verbonden natuurlijk persoon gehou-
den aandelen in de schuldenaar dienen aan de belas-
tingplichtige te worden toegerekend, zodat de ver-
vreemding aan een verbonden natuurlijk persoon niet 
tot een pro rata vrijval van de opwaarderingsreserve 
leidt.

6.6.10.3

13ba, lid 10, 
onderdeel c

38 Mijns inziens dienen de woorden ‘als dochtermaat-
schappij’ te vervallen, zodat de bepaling zich voortaan 
ook uitstrekt tot de situatie dat de belastingplichtige 
als moedermaatschappij van een fiscale eenheid deel 
gaat uitmaken.

6.6.10.4

13ba, lid 10 39 Om te voorkomen dat de sanctie van artikel 13ba Wet 
Vpb 1969 kan worden gefrustreerd door het toeken-
nen van een belang bij de winst van de deelneming 
aan een verbonden lichaam, dient artikel 13ba Wet 
Vpb 1969 aangevuld te worden met een regeling ana-
loog aan die in artikel 13c, lid 2, onderdeel c Wet Vpb 
1969.

6.6.10.8
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13ba, lid 10 40 Er dient een bepaling opgenomen te worden op grond 
waarvan de opwaarderingsreserve bij zetelverplaat-
sing belast vrijvalt.

6.6.15.3

13ba, lid 10 41 Er dient een bepaling opgenomen te worden op grond 
waarvan de opwaarderingsreserve belast vrijvalt in 
geval van een liquidatie binnen concern.

6.6.15.4

13ba, lid 13 42 Artikel 13ba, lid 13 Wet Vpb 1969 dient uitgebreid te 
worden tot situaties waar sprake is van verbonden-
heid.

6.6.13.2

13ba, lid 13 43 Artikel 13ba, lid 13 Wet Vpb 1969 dient EG-proof 
gemaakt te worden.

6.6.13.3

13ba, lid 13 44 De tegemoetkoming van artikel 13ba, lid 13 Wet Vpb 
1969 dient uitgebreid te worden tot de situatie dat de 
waardeaangroei van de vordering bij een verbonden 
natuurlijk persoon tot resultaat uit overige werkzaam-
heden leidt of een buitenlands regime als gevolg waar-
van de waardestijging wordt belast.

6.6.13.3

13ba, lid 14 45 Artikel 13ba, lid 14 Wet Vpb 1969 dient geschrapt te 
worden en er dient een correctiemechanisme geïntro-
duceerd te worden voor waardestijgingen die zich 
voordoen in een periode dat sprake is van een laagbe-
laste beleggingsdeelneming.

6.6.14

13d

13d, lid 2 46 Artikel 13d, lid 2 Wet Vpb 1969 dient ook in een ver-
hoging van het opgeofferde bedrag te voorzien indien 
de sanctie van artikel 13ba, lid 1 Wet Vpb 1969 van 
toepassing is en niet wordt gedoteerd aan de opwaar-
deringsreserve.

6.6.16
7.3.2.3

13d, lid 2 47 In artikel 13d, lid 2 Wet Vpb 1969 is met betrekking 
tot artikel 13b Wet Vpb 1969 geen regeling getroffen 
voor de situatie dat de deelneming niet door de belas-
tingplichtige zelf maar door een verbonden lichaam 
wordt gehouden. Artikel 13d, lid 2 Wet Vpb 1969 dient 
op dit punt aangepast te worden overeenkomstig de 
regeling voor de verhoging van het opgeofferde bedrag 
voor bedragen die op grond van artikel 13ba Wet Vpb 
1969 in aanmerking zijn genomen.

8.9.3

14

14, lid 2 48 Standaardvoorwaarde 1 van het besluit inzake de gefa-
ciliteerde bedrijfsfusie dient mijns inziens te verval-
len.

10.2.3.4

14, lid 2 49 Er dient een samenloopregeling te komen voor het 
geval ter zake van een afgewaardeerde vordering reeds 
winst is geconstateerd bij vervreemding van die vorde-
ring door een verbonden lichaam.

10.2.4.1

14a

14a, lid 3 50 Standaardvoorwaarde 1a van het besluit inzake de 
gefaciliteerde juridische afsplitsing dient mijns 
inziens te vervallen.

10.4.3
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14a, lid 3 51 Standaardvoorwaarde 1b van het besluit inzake de 
gefaciliteerde juridische afsplitsing dient mijns 
inziens te vervallen.

10.4.3

14a, lid 3 52 Er dient een samenloopregeling te komen voor het 
geval ter zake van een afgewaardeerde vordering reeds 
winst is geconstateerd bij vervreemding van die vorde-
ring door een verbonden lichaam.

10.4.4.1

14b

14b, lid 3 53 Standaardvoorwaarde 1 van het besluit inzake de gefa-
ciliteerde juridische fusie dient mijns inziens te verval-
len.

10.3.3

14b, lid 3 54 Er dient een samenloopregeling te komen voor het 
geval ter zake van een afgewaardeerde vordering reeds 
winst is geconstateerd bij vervreemding van die vorde-
ring door een verbonden lichaam.

10.3.4.1

15ab

15ab 55 Ook voor artikel 15ab Wet Vpb 1969 dient de systema-
tiek van de opwaarderingsreserve te worden inge-
voerd. Indien dat niet gebeurt, zijn de volgende aanbe-
velingen van belang.

11.13.2

15ab, lid 6 56 Artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969 dient aangepast te 
worden voor de situatie dat de nominale waarde van 
de vordering lager is dan de bedrijfswaarde. In dat 
geval dient de schuldenaar de schuld te waarderen op 
het bedrag van de bedrijfswaarde van de vordering.

9.2.3.5

15ab, lid 6 57 Voor de toepassing van artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 
1969 dient een tegemoetkoming getroffen te worden 
op grond waarvan de winst verrekend kan worden met 
verliezen van maximaal negen jaar geleden die op 
grond van artikel 20, lid 4 of 20a Wet Vpb 1969 niet 
langer verrekenbaar zijn.

9.2.3.9

15ab, lid 7 58 Het toepassingsbereik van artikel 15ab, lid 7 Wet Vpb 
1969 dient uitgebreid te worden aangezien dit artikel 
in verschillende situaties dubbele heffing niet voor-
komt.

9.2.4

15ac

15ac, lid 2 59 De bepaling van artikel 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 dient 
geschrapt te worden. Indien dat niet gebeurt, geldt de 
hierna opgenomen aanbeveling.

7.4.3.1

15ac, lid 2 60 De bepaling van artikel 15ac, lid 2 Wet Vpb 1969 dient 
zodanig aangepast te worden dat de bepaling niet 
alleen in het nadeel, maar ook in het voordeel van de 
belastingplichtige kan werken.

7.4.3.3

15aj

15aj, lid 2 61 In artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 dient een waarde-
ring van de onderlinge vorderingen en schulden ‘op 
het ontvoegingstijdstip’ in plaats van ‘op het tijdstip 
onmiddellijk voorafgaand aan het ontvoegingstijdstip’ 
te worden voorgeschreven.

9.4.2.2
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15aj, lid 2 62 De anticumulatieregeling van artikel 15aj, lid 2 Wet 
Vpb 1969 dient ook van toepassing te zijn indien het 
verlies op de vordering is teruggenomen bij een ver-
bonden lichaam.

9.4.2.4.1

15aj, lid 2 63 Het toepassingsbereik van de anticumulatieregeling 
van artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 dient uitgebreid te 
worden, aangezien de huidige regeling in veel situaties 
ten onrechte geen soelaas biedt.

9.4.2.4.2

15aj, lid 2 64 Het vereiste in artikel 15aj, lid 2 Wet Vpb 1969 dat de 
belastingplichtige aantoont dat de waardedaling tij-
dens de fiscale-eenheidsperiode heeft plaatsgevonden 
kan vervallen. Dat geldt eveneens voor de specifieke 
verwijzing naar de terugname van een afwaardering 
op grond van artikel 15ab, lid 6 Wet Vpb 1969. Om te 
voorkomen dat in geval van een cessie ook bij een 
derde de waardeaangroei onbelast plaatsvindt, zou 
bepaald kunnen worden dat de aangroei niet meer 
onbelast plaatsvindt indien het belang in de schuldei-
ser in aanmerkelijke mate is gewijzigd en de schulde-
naar niet langer een verbonden lichaam is.

9.4.2.4.2

15aj, lid 3 65 In artikel 15aj, lid 3 Wet Vpb 1969 dient achter het 
woord ‘bedrijfswaarde’ toegevoegd te worden ‘van de 
corresponderende vorderingen’.

9.4.3.2

15aj, lid 3 66 Er dient een tegenbewijsregeling opgenomen te wor-
den als gevolg waarvan artikel 15aj, lid 3 Wet Vpb 
1969 buiten toepassing blijft indien en voor zover de 
belastingplichtige aantoont dat de bedrijfswaarde van 
de met de vordering corresponderende schuld ten 
tijde van de totstandkoming van de fiscale eenheid 
lager was dan de nominale waarde.

9.4.3.5

3.13 Wet IB 
2001

3.13, lid 1, 
onderdeel a

67 Bij de bepaling van de omvang van de kwijtscheldings-
winstvrijstelling dient rekening gehouden te worden 
met aanwezige latente winsten. Gedacht kan worden 
aan een wettelijke regeling vergelijkbaar met artikel 
20a, lid 12 Wet Vpb 1969 die een vrijwillige herwaar-
dering van activa mogelijk maakt in het jaar waarin 
een vordering wordt prijsgegeven.

7.2.6

Artikel Aanbeveling paragraaf

FWR_Bobeldijk.book  Page 380  Thursday, September 24, 2009  8:59 AM



Written-down claims in the Corporate Income Tax Act 1969 (English summary) 381

Written-down claims in the Corporate Income Tax Act 
1969 (English summary)

This research focuses on the way in which the regulations regarding written-down claims 
in the CITA 1969 can be improved. In order to answer this question, chapter 2 describes 
first of all the heart of the problems regarding written-down claims, after which the 
framework for assessing the regulations regarding written-down claims is defined in chap-
ter 3. Subsequently chapters 4 and 5 describe the way in which claims and debts ought to 
be valued. Chapter 6 deals with the regulation of article 13ba CITA 1969, regarding the 
conversion and hybridisation of written-down claims. Subsequently chapter 7 describes 
the waiver of claims. First of all this is viewed from the perspective of the debtor, focusing 
on the waiver profit exemption. The treatment of the creditor is described next and par-
ticulary on article 13ba CITA 1969, which applies if the creditor has a participation in the 
debtor. This chapter also deals with the regulations of article 15ac, section 2, CITA 1969 
and the ancillary measure of article 8, section 4, CITA 1969. These regulations govern the 
concurrence of the waiver profit exemption with a company that is or has been part of a 
fiscal unity. Chapter 8 describes the regulations of article 13b CITA 1969, which regard the 
transfer of written-down claims. Chapter 9 handles the problems of written-down claims 
in concurrence with the fiscal unity regime. The regulations of article 15ab, sections 6 and 
7, as well as 15aj, section 2, CITA 1969, which govern the valuation of mutual claims and 
debts at the time a company becomes part of, or ceases to be part of, a fiscal unity, are also 
described in this chapter. Chapter 10 describes the concurrence between the regulations 
regarding written-down claims and the regulations of articles 14, 14a and 14b CITA 1969, 
regarding assets and liabilities transactions, legal demergers and legal mergers, as well as 
the concurrence with share-for-share transfers. Finally, chapter 11 contains a comprehen-
sive evaluation of the regulations regarding written-down claims. The conclusions are:
1) the regulations regarding written-down claims need to be improved;
2) the system of the revaluation reserve of article 13ba CITA 1969 needs to be extended 

to article 13b and 15ab section 6 CITA 1969.
3) the system of the revaluation reserve of article 13ba CITA 1969 should not be extended 

to the articles 14, 14a and 14b CITA 1969.
4) the regulation regarding the waiver profit exemption ought to take deferred profits 

into account in the future.
5) the regulations of article 15ac, section 2, CITA 1969 and the ancillary regulations of 

article 8, section 4, CITA 1969, which regard/apply to the concurrence between the wai-
ver profit exemption and a company that is (or was) part of a fiscal unity, ought to be 
repealed;

6) the regulations regarding fiscal unity companies need to be improved in several other 
ways.

7) the regulations need (technical) improvement on many counts. A list of nearly 70 
recommendations has been included.
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latente winsten / 212
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marktrente / 102, 248
marktrentefluctuaties / 54
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materiële omzetting / 103, 116
materiële onderneming / 136
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141, 146, 163, 259, 359
omzetting door inbreng / 97
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onderlinge afstemming en consistentie / 213, 238
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relatieve schijnhandeling / 75
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rente / 50
renteloosheid / 102
renteloze lening / 31, 56, 276
renteloze schuld / 53, 56, 284
renteloze vordering / 102
renteschuld / 73
renteverplichting / 75, 76
rentevordering / 101
rentewijziging / 189
reorganisatie / 162, 166, 367
ruilarresten / 318, 327
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ruisende bedrijfsfusie / 300, 305, 306, 311
ruisende splitsing / 325
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samenhangende waardering / 50
samenloop / 117, 153, 222, 258, 329
samenloopbepaling / 138
samenloopregeling / 222, 238, 326
sanctiesystematiek / 96
schuld op nominale waarde / 70
schuldeisersakkoord / 71, 214, 282
schulden in vreemde valuta / 57
schuldig gebleven rente / 73
schuldvermenging / 98, 177, 300, 302, 304, 305, 306, 314, 319, 324, 327, 347, 

355, 360, 362
schuldvernieuwing / 259
schuldvordering / 99, 218, 274
schuldvorderingverhouding / 263, 355
sfeerovergang / 219, 358, 360, 365
slotuitdelingslijst / 65, 70, 71, 172
solvabiliteit / 31, 225, 251, 270, 346
solvabiliteit debiteur / 58, 102, 104
splitsing / 327
standaardvoorwaarden / 242, 243, 245, 257, 273, 315, 317, 323, 324, 350
stijging van de markrente / 251
stijging van de marktrente / 104
stortingsplicht / 8, 85, 86, 96, 113, 301, 307, 309, 324, 350, 355
strafrechtelijk / 181
strijdigheid met het EG-recht / 120, 145, 164, 191, 196, 215, 224, 239
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subjectieve oordeel van de crediteur / 31
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subsidies / 177
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tariefsvoordeel / 219
tegemoetkoming / 129, 281, 316, 317, 327, 343
tegenbewijsmogelijkheid / 163, 270
tegenbewijsregeling / 192, 280, 288
tegenprestatie / 179
tenietgaan van de onderlinge vorderingen en schulden / 250
tenietgaan van de schuld / 85
tenietgaan van de vordering / 8, 9, 13, 14, 15
tenietgaan van onderlinge vorderingen / 324
terugname kwijtscheldingswinstvrijstelling / 197
tijdelijke belegging / 178
toerekening / 124, 272
toerekeningsfictie / 333
toetsingskader / 21, 26
totaalwinst / 63, 68, 69, 105, 169, 248, 269
totaalwinstbegrip / 168, 276
totaalwinstconcept / 250
totaalwinstproblematiek / 68
totaalwinstvraagstuk / 249
totstandkoming van een fiscale eenheid / 241, 255, 260, 262, 267, 270, 281, 

288, 293, 294, 349, 355, 358, 369
transfer pricing / 352
tussenhoudster / 129, 137, 142, 202, 230
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uitdelingslijst / 171
uitgifte van aandelen / 221
uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling / 95, 161
uitvoerbaarheid / 23, 27, 163, 215, 238
uitvoeringslasten / 368
uitvoeringsperspectief / 212
uitvoeringsproblemen / 215
underkill / 136
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valutakoers / 50, 251
valutakoersfluctuaties / 57
valutakoerswijzigingen / 123
valutaresultaat / 181
valutarisico / 104
valutaswap / 50
valutaveranderingen / 103
valutaverlies / 102
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valutavoordeel / 183
variabele rente / 58
vaste inrichting / 106, 188, 224, 227, 254, 255, 256, 293, 308, 367, 369
vaste looptijd / 55, 56
vaste rente / 55, 56, 346
verbonden lichaam / 110, 124, 132, 139, 147, 151, 161, 162, 220, 234, 294, 

308, 309, 316, 326, 333
verbonden natuurlijk persoon / 110, 119, 134, 137, 150, 164, 222, 354, 355
verbondenheid / 110, 220, 221, 230, 307, 309, 317, 332, 333, 363
verdragsvrijheid / 192
verdwijnende rechtspersoon / 317
vereffening / 64, 71, 85, 133, 171
vereffeningsovereenkomst / 85
vereffeningstijdstip / 133
verificatievergadering / 288
verjaring van een schuld / 72, 172
verkapt dividend / 10, 139
verkapte dividend / 365
verkoop beneden pari / 177, 180
verliescompensatie / 166, 258
verliesvennootschappen / 259
verliesverdamping / 112
verliesverrekening / 106, 258, 265, 272
verliezen / 183, 260, 262, 270, 357, 371
vermogensbestanddeel / 138, 148
vermogensetikettering / 137
vermogenspositie van de schuldenaar / 179
vermogenssprong / 249
vermogensvereffening / 70
verplaatsing van de feitelijke leiding / 13, 228, 352, 353, 366
verplichte winstneming / 244
verrekenbare verliezen / 165, 353, 357
verrekening / 85, 96
verrekening van de schuld / 96
vervreemding onderneming / 227
vervreemding van de deelneming / 134, 139
vervreemding van de vordering / 11, 12, 101, 145, 310
vervreemdingsfictie / 148, 318, 328
vervreemdingsverbod / 139
verwerving van een aandeel in de winst / 366
verzachtingsregeling / 95
verzoek / 112, 323
vestigingsplaatsfictie / 148
voegingstijdstip / 151, 248, 249
volgtijdige samenloop / 118
volstorting / 85, 221
voordeel uit de onderneming / 116, 303, 352
voorfusieverliezen / 373
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voorvoegingsverliezen / 265, 266, 267
voorwaardelijk prijsgeven / 175
voorwaardelijke kwijtschelding / 185
voorwaardelijke schuld / 42, 175
voorwaardelijke vordering / 175
voorzichtigheidsbeginsel / 58, 65
vordering in vreemde valuta / 49, 50
vordering tot storting / 96
vorderingen aan toonder / 178
vorming van een fiscale eenheid / 242
vreemde valuta / 102, 346
vrijheid van kapitaalverkeer / 196
vrijheid van vestiging / 192, 194
vrijval van de opwaarderingsreserve / 121, 162, 163, 310
vrijval van schulden / 62, 63, 65, 71, 80, 259, 261, 277, 348
vrijvalwinst / 61, 69, 283
vrijwillige / 162

W
waarde in het economische verkeer / 122, 131, 139, 163, 225, 228, 248, 249, 

294, 346
waardeaangroei van de vordering / 276, 277, 279, 282, 293
waardedaling van de vordering / 278, 295, 325
waardemutaties van de geldlening / 260, 265
waardering / 31
waardering op balansdatum / 56
waardering op bedrijfswaarde / 248
waardering op lagere nominale waarde / 253
waardering tegen historische koers of lagere actuele koers / 49
waardering van de onderlinge vorderingen en schulden / 245, 275
waardering van de schuld / 53, 61, 267, 269
waardering van de vordering / 97, 247
waarderingsmethodes / 32
waarderingsmoment / 122, 127
waarderingsvoorschrift / 205, 245, 246, 249, 251, 254, 256, 257, 269, 274, 281, 

284, 304, 342, 355
waarderingsvoorschrift inzake de onderlinge vorderingen en schulden / 247
waarderingsvoorschriften / 96
waardestijging / 274, 359
waardestijging van de vordering / 116, 161, 267
warrants / 113
wijzigen van de leningsvoorwaarden / 30
wijziging van de marktrente / 46
winstallocatie / 250, 267
winstanticipatie / 181
winstrechtverplichting / 99
winstsplitsing / 266, 373
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winsttoerekening / 271
winstuitdeling / 178
winstverschuiving / 10
wisselkoerswijziging / 102, 189
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zakelijke kwijtschelding / 169, 190, 191
zakelijke overwegingen / 100, 102
zelfstandig onderdeel van de onderneming / 136
zelfstandige belastingplicht / 203, 271
zelfstandige belastingplichtig / 360
zelfstandige winst / 265
zelfstandige winstberekening / 202, 250, 265, 267, 272, 370
zelfstandigheidsfictie / 225
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zusterfusie / 313, 315
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