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Persoonlijk woord van de schrijver 

Van degenen die mij hebben geholpen dit geschrift tot stand te brengen noem ik in de eerste 
plaats Prof. Dr. M. J. H. Smeets. Zijn steun en ook de wijze waarop hij mij terzijde stond hebben 
het voor mij tot een gebeurtenis gemaakt onder zijn leiding mijn studie te mogen voltooien; 
gaarne wil ik hem daarvoor dankzeggen. 

Met gevoelens van eerbied en dankbaarheid gedenk ik mijn vroegere leermeester Prof. W. J. de 
Langen. In hem eer ik de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en in het bijzonder de Academische 
Opleiding voor Belastingconsulent van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, waar ik 
mijn juridische en fiscale opleiding mocht aanvangen en voortzetten. 

De heer Drs. A. W. Dek, wiens kritische opmerkingen ten opzichte van het wiskundig gedeelte 
voor mij een grote steun zijn geweest, ben ik hiervoor zeer erkentelijk. 

De heren Prof. J. E.A. M. van Dijck, Prof. dr. M. Euwe, W. A. Hamer, J. van Rossem en 
Lector Tj. S. Visser hebben zich aan mij verplicht door mij een aantal waardevolle wenken te geven, 
waarvan ik maar al te graag gebruik heb gemaakt. 

De indirecte hulp welke ik van node had om dit werk te voltooien was echter niet minder 
belangrijk. Mijn gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar mijn echtgenote Mevrouw 
A. M.Grapperhaus-Hintzen, die het offer van 'de grote stilte' gedurende enige jaren moest brengen. 
Mijn kinderen hebben de opsluiting van hun vader in zijn studeerkamer met een grotere blijmoe-
digheid aanvaard dan men, gezien hun leeftijd, zou mogen verwachten. Ik hoop hen niet teveel 
tekort te hebben gedaan. 

Mijn familieleden, vrienden, persoonlijke en zakelijke relaties hebben door hun nimmer 
aflatende belangstelling een krachtige stimulans voor mij gevormd de eenmaal begonnen arbeid 
af te maken. 

Aan de lezer zou ik tenslotte willen vragen om, indien in dit geschrift hem iets niet aanstaat, 
zijn troost te zoeken bij het bijbelwoord dat luidt: 

'Een wijze houdt zijn wetenschap voor zich 
'Een dwaas loopt met zijn domheid te koop'. 

SPREUKEN, 12, 23. 



COLOFON 

Dit boek werd naar grafische vormgeving van Pieter J. van der Sman te Deventer, gezet uit de 
Times New Roman monotype en werd gedrukt door NV Drukkerij Salland te Deventer op Houtvrij 
Romandruk van Koninklijke Papierfabriek Van Gelder Zonen NV te Amsterdam en voor de Bijlagen op 
verge Greuze. Het bindwerk werd verricht door NV Boekbinderij vh Fa. C. H. F. Wiihrmann & Zonen te 
Zutphen. De berekeningen werden uitgevoerd op de computer van NV Levensverzekeringmaatschappij 
Nillmij te 's-Gravenhage. De grafieken in dit boek werden getekend door A. van Dijk te Deventer. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de auteur. 
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Handleiding voor de lezer 

Bij de typografische verwezenlijking van geschriften als het onderhavige ontstaat altijd weer 
het dilemma hoe de noten dienen te worden verwerkt. De eisen van leesbaarheid, typografische 
verzorging, gemak voor de lezer en documentatie voeren een strijd om de noten, hetzij onder aan 
de bladzijde, hetzij op een apart inlegvel, hetzij achterin het boek op te nemen. Aan al deze metho-
den kleven echter bezwaren. Ik heb daarom een andere oplossing gekozen, waarbij ik er van ben 
uitgegaan dat de noten moeten worden onderscheiden in noten en vindplaatsen. 

De noten zijn de 'terzijdes' van het toneel. Zij zijn nodig om hetgeen wordt gezegd nader te 
adstrueren, doch de auteur dient zich daarbij een wijze zelfbeperking op te leggen. Ik heb daarom 
gestreefd naar niet te veel noten en dan nog korte. Deze noten zijn onder aan de bladzijden 
geplaatst en gemerkt met sterretjes. 

Onder vindplaatsen versta ik de verwijzingen naar de plaatsen waar de belangstellende lezer het 
documentatiemateriaal vindt, dat betrekking heeft op hetgeen in de tekst van het geschrift wordt 
medegedeeld. Er is dunkt mij geen bezwaar tegen de vindplaatsen achterin af te drukken. Ik heb 
deze per bladzijde genummerd en in een vindplaatsenregister opgenomen. 

In het bronnenregister zijn de gebruikte bronnen—literatuur, jurisprudentie, resoluties, 
parlementaire stukken—zoveel mogelijk systematisch en hetzij alfabetisch, hetzij chronologisch 
opgenomen. Aangegeven zijn daarbij steeds de bladzijden waar de betreffende bron in het geschrift 
wordt genoemd. Het bronnenregister vervult daarmee tevens de functie van personenregister en 
register van aangehaalde jurisprudentie, resoluties en parlementaire stukken. Het bronnenregister 
en het vindplaatsenregister vormen zodoende in zekere zin elkaars tegenpolen. In het ene staan 
de bladzijden bij de bronnen in het andere de bronnen bij de bladzijden. Om die reden leek het 
mij het meest overzichtelijk het bronnenregister onmiddellijk vóór en het vindplaatsenregister 
onmiddellijk na de tekst op te nemen. 

Ten gerieve van de lezer is voorts een onderwerpenregister opgenomen, dat als volgt is opgezet. 
Een aantal trefwoorden, welke voorkomen in de kopjes (opschriften van de sub-paragrafen) is 
alfabetisch gerangschikt. Bij elk trefwoord is (zijn) het (de) corresponderende kopje(s) opgenomen, 
met vermelding der paginering. Het onderwerpenregister is daardoor de pendant van de inhouds-
opgave geworden, ongeveer op dezelfde wijze als het bronnenregister ten opzichte van het 
vindplaatsenregister. 

Bij het verwijzen naar of citeren uit de betreffende parlementaire stukken heb ik als stelregel 	15 
aangehouden dat ik met betrekking tot de Wet ra 1964 geen nadere aanduiding heb gegeven; de 
overige wetten en de wetsontwerpen zijn daarentegen wel volledig genoemd, tenzij het zinsverband 
dit onnodig maakte. De vermelding dat stukken aan de Tweede Kamer gericht of van haar afkom- 



stig waren is achterwege gelaten, terwijl de stukken aan en van de Eerste Kamer wel als zodanig 
zijn aangeduid tenzij dit uit het zinsverband duidelijk was. Deze handelwijze is ook in de registers 
aangehouden. Wanneer zonder nadere aanduiding over parlementaire stukken wordt gesproken, 
hebben deze steeds betrekking op de Algemene belastingherziening 1960; onder de laatste versta 
ik het conglomeraat van de volgende wetten en wetsontwerpen: 
Wet op de inkomstenbelasting 1964, 
Wet op de loonbelasting 1964, 
Wet op de vermogensbelasting 1964, 
Wet op de dividendbelasting 1965. 
Ontwerp Wet op de vennootschapsbelasting 1960. 

Wanneer ik van tijd tot tijd in de tekst de uitdrukking 'bewindslieden' gebruik, bedoel ik daar-
mee de Minister en de Staatssecretaris van Financiën. Een enkele maal heb ik ook de term 
'wetsontwerpers' gebruikt. Ook al zou hiermee staatsrechtelijk hetzelfde zijn bedoeld dan meen 
ik toch dat deze uitdrukking iets meer suggereert en mede omvat het ambtelijk apparaat dat de 
bewindsman of de bewindslieden terzijde staat. De bewindsman tenslotte is ofwel de Minister 
ofwel de Staatssecretaris van Financiën. 

Teneinde de leesbaarheid te bevorderen is in de tekst een spaarzaam gebruik van afkortingen 
gemaakt. Wel heb ik in bronnenregister en vindplaatsenregister zoveel mogelijk afkortingen 
gebezigd. 

Op de laatste—uitklapbare—bladzijde is een korte toelichting op en een legende bij de tabel en 
grafieken opgenomen. Deze laatste zijn in Bijlage I uiteengezet en op Bijlage II opgenomen, 
welke bijlagen op apart papier zijn gedrukt. 
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Lijst van afkortingen 

Belastingen, belastingwetten en belastingwets-
ontwerpen 

1B—inkomstenbelasting. 
V P B—vennootschapsbelasting. 
Wet is 1964—Wet op de inkomstenbelasting 1964 
Besluit is 1941—Besluit op de Inkomstenbelas-
ting 1941. 
Wet is 1914—Wet op de Inkomstenbelasting 
1914. 
Ontwerp Wet v P B 1960—Ontwerp voor een Wet 
op de vennootschapsbelasting 1960. 
Besluit V P B 1942—Besluit op de Vennootschaps-
belasting 1942. 
Besluit wit 1940—Besluit op de Winstbelasting 
1940. 
Wet D T B 1917—Wet op de Dividend- en Tan-
tièmebelasting 1917. 
Wet v B 1964—Wet op de vermogensbelasting 
1964. 
Besluit vs 1942—Besluit op de Vermogens-
belasting voor lichamen 1942. 
Wet vs 1892—Wet op de Vermogensbelasting 
1892. 

Parlementaire stukken 
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Inleiding 

Degenen die bekend zijn met de aanmerkelijk-belangregeling, zoals deze gold onder het Besluit 
is 1941 weten dat deze regeling volgens de algemene opvatting 1  een onredelijk en onlogisch 
geheel vormde. Anders dan bij de invoering van deze regeling gedurende de oorlogsjaren was er 
bij de behandeling van de Wet Is 1964 de gelegenheid tot een uitvoerige parlementaire gedachten-
wisseling, van welke gelegenheid zowel door de verantwoordelijke bewindslieden als door de leden 
van de Tweede en Eerste Kamer in ruime mate gebruik is gemaakt. Het resultaat van die wetge-
vende arbeid is echter niet in alle opzichten even bemoedigend te noemen. Hoewel de scherpe 
kantjes van de aanmerkelijk-belangregeling, zoals deze voorheen gold, er af geslepen zijn, vormt 
de regeling nog steeds op een aantal punten een tegenstrijdig en onlogisch geheel. Bij de parle-
mentaire behandeling werden door de bewindslieden twee rechtsgronden voor de aanmerkelijk-
belangregeling aangevoerd, welke hieronder uitvoerig ter sprake zullen komen. Nog afgezien 
van de juistheid van deze rechtsgronden wordt de regeling in de wet nader uitgewerkt op een 
zodanige wijze, dat slechts ten dele aansluiting ontstaat met de naar voren gebrachte rechtsgronden. 
Omdat het vraagstuk van het aanmerkelijk belang mij interesseerde—al was het alleen maar omdat 
ik in mijn dagelijkse werkzaamheden er geregeld mee geconfronteerd word—ben ik gaan zoeken 
naar een verklaring voor die tegenstrijdigheid. Het zal geen verwondering wekken dat ik mij daar-
over nader met de besloten NV heb beziggehouden. 

Ik meen dat de tegenstrijdigheid in de aanmerkelijk-belangregeling kan worden verklaard met 
wat ik, na een nadere bezinning over het wezen en karakter van de besloten NV, meen te hebben 
gevonden als haar belangrijkste eigenschap, namelijk dat haar aandeelhouders nog in een andere 
relatie tot de Nv en/of tot elkaar staan dan voortvloeit uit het aandeelhouderschap sec; dat laatste 
vat ik op als de primaire functie van de aandeelhouder, te weten het verschaffen van kapitaal aan 
de Nv met het doel deswege dividend te ontvangen. Die karaktereigenschap van de besloten NV 
leidt enerzijds tot wat ik zou willen noemen de disharmonie tussen haar maatschappelijke en juri-
dische realiteit, anderzijds tot de mogelijkheid dat bij haar optreedt een vermenging van belangen. 
In hoofdstuk II heb ik geprobeerd aan te tonen dat beide eigenschappen van de besloten NV in 
het algemeen problemen geven voor de fiscale wetgever, die de belastingheffing over de winst mede 
afhankelijk doet zijn van de rechtsvorm welke de ondernemer kiest voor zijn onderneming en van 	35 
de door hem gevoerde uitdelingspolitiek. 

In Nederland —hic et nunc—worden die problemen veroorzaakt doordat de besloten Nv de leer 
van het globale evenwicht in gevaar brengt. Speciaal met betrekking tot deze leer heb ik een zeker 
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groeiproces doorgemaakt. Ik had aanvankelijk het plan de aanmerkelijk-belangregeling te plaat-
sen in het kader van de belastingheffing over de winst—deze laatste ruim gezien en daaronder dus 
ook de dividenden begrepen—. Bij de beschrijving van de belastingheffing over de winst zoals die 
thans in Nederland plaats vindt, kwam ik gaandeweg op wat ik in dit geschrift heb aangeduid als 
de leer van het globale evenwicht. Deze term wordt in de parlementaire stukken niet gebezigd. 
Wel wordt enige malen door de bewindslieden opgemerkt dat zij streven naar een globaal even-
wicht in de heffing van belasting over de winst van natuurlijke en van rechtspersonen. 

Misschien zou ik het zo mogen zeggen dat in de parlementaire stukken de bouwstenen gereed 
lagen en dat ik daaruit de leer van het globale evenwicht als de basisfilosofie voor de belastinghef-
fing over de winst heb opgebouwd. Indien dat laatste juist zou zijn—en ik zal daarvan voor het 
vervolg uitgaan—dan wordt het groeiproces nu misschien duidelijk: in plaats van de bepalingen 
betreffende de belastingheffing over de winst als het ruimere kader voor de aanmerkelijk-belang-
regeling te beschouwen, ben ik er toe overgegaan de aanmerkelijk-belangregeling te toetsen aan 
wat ik als de basisfilosofie van de belastingheffing naar de winst beschouw, te weten de leer van 
het globale evenwicht. Dit heeft mij ertoe geleid hoofdstuk I aan een uiteenzetting van dit 
leerstuk te wijden. 

Het behoeft geen betoog dat in de beschrijving van de leer van het globale evenwicht de tariefs-
verhoudingen een grote rol spelen. Hoewel ik van mening ben dat de tarieven van de v P B doch 
vooral van del B in Nederland veel te hoog liggen, distancieer ik mij in dit geschrift in het algemeen 
van de absolute hoogte der tarieven en beschouw ik deze voornamelijk in hun onderlinge relatie. 

De hoofdstukken I en II, handelende over de leer van het globale evenwicht en over de besloten 
Nv vormen de aanzet tot de beschouwingen over het aanmerkelijk belang. Hoofdstuk III geeft 
een beschrijving van de aanmerkelijk-belangregeling, van haar ontstaan en ontwikkeling en van 
de rechtsgronden, welke voor haar bij de parlementaire behandeling van de Wet 1 B 1964 zijn aan-
gevoerd. In hoofdstuk IV worden die rechtsgronden kritisch onderzocht, waarbij de leer van het 
globale evenwicht de passende omlijsting vormt en wordt zowel voor de grote lijnen als voor een 
aantal details nagegaan in hoeverre de regeling in overeenstemming is met de daarvoor naar voren 
gebrachte rechtsgronden. In de laatste paragraaf van dat hoofdstuk worden tenslotte enige 
suggesties gedaan ter verbetering van de aanmerkelijk-belangregeling. 

Aan dit geschrift heb ik twee bijlagen toegevoegd, waarin ik heb geprobeerd de kwantitatieve 
aspecten van de belastingheffing over de winst van particuliere ondernemers en van NV's en haar 
aandeelhouders weer te geven. Deze bijlagen zijn doelbewust beperkt tot een illustratie—dit begrip 
zowel letterlijk als ten dele ook figuurlijk op te vatten—van de inhoud van dit geschrift. Ik heb 
daarom de tekst en de bijlagen geheel los van elkaar opgezet. 

Het was derhalve niet mijn bedoeling via de kwantitatieve benadering de juistheid van de door 
mij in dit geschrift naar voren gebrachte stellingen te bewijzen, al was het alleen maar omdat ik 
nogal sceptisch sta tegenover de mogelijkheid de gevarieerde werkelijkheid van het maatschappelijk 
leven op een afdoende wijze met cijfers te vangen. 

In een commentaar op het via de computer verkregen cijfermateriaal heb ik gepoogd tussen 
beide gedeelten van het boek een brug te slaan. 



HOOFDSTUK I 

De leer van het globale evenwicht 
in de belastingheffing over de winst 
van natuurlijke en van rechtspersonen 

§1. DE NEUTRALITEIT VAN DE FISCALE WETGEVER TEN OPZICHTE VAN DE RECHTSVORM, 

WAARIN ONDERNEMINGEN WORDEN GEDREVEN 

Actieve en passieve neutraliteit van de fiscale wetgever 
Het globale evenwicht, dat de ontwerpers van de Algemene belastingherziening 1960 blijkens 

herhaalde uitspraken bij de parlementaire behandeling nastreven als grondslag voor de heffing 
van belasting over de winst van natuurlijke en van rechtspersonen*, veronderstelt naar hun mening' 
een neutrale houding ten opzichte van de organisatievorm van de onderneming.** In deze 
paragraaf zal dit uitgangspunt worden onderzocht waarna in de volgende paragrafen van dit 
hoofdstuk het globale evenwicht nader zal worden toegelicht en beschreven. 

Indien de fiscale wetgever ten opzichte van een bepaald maatschappelijk verschijnsel een 
neutrale houding aanneemt, dient men dit niet te verwarren met de neutraliteit der belasting als 
zodanig. 

Onder dit laatste zou ik willen verstaan dat de heffing der belasting geen gevolgen heeft op 
economisch en sociaal gebied. Zo gesteld kan men zeggen dat geen enkele belasting geheel neutraal 
is, omdat altijd wel ergens in het economische of sociale vlak repercussies optreden. Terecht noemt 
Smeets4  een neutrale belasting 'iets irreëels'.*** Stelt men zich echter de vraag in hoeverre die 
gevolgen al dan niet zijn beoogd, dan komt men op het vraagstuk van de neutraliteit van de fiscale 
wetgever. 

De vraag of de wetgever de belastingheffing mag gebruiken als instrument ter verwezenlijking 
van zijn politieke doeleinden, wordt thans 7  algemeen bevestigend beantwoord, mits de wetgever 
daarbij het budgettaire aspect als hoofddoel stelt. De bijkomende doeleinden zijn tegenwoordig 
zelfs nevengeschikt aan het hoofddoel—het budgettaire doel—en derhalve nevendoeleinden. 8  

Indien de fiscale wetgever met een bepaalde belastingheffing geen andere dan budgettaire doel-
einden voor ogen staan dan spreekt men van fiscaliteit.8  Ik zou hier tegenover willen stellen het 

*Tenzij uit de context het tegendeel blijkt zal hieronder steeds met rechtspersoon, lichaam enz. de N V worden bedoeld. 
De onderneming gedreven door natuurlijke personen, zal hieronder worden aangeduid als persoonlijke of particuliere 
onderneming. Daaronder valt behalve het eenmansbedrijf ook de vennootschap onder firma en de commanditaire vennoot- 	37 
schap. Een bijzondere vorm van de commanditaire vennootschap is de commanditaire vennootschap op aandelen. Deze 
in de rechtspraktijk een enkele maal voorkomende rechtsvorm welke in fiscaal opzicht een grote gelijkenis met de Nv 
vertoont, zal niet afzonderlijk worden genoemd doch steeds onder de N V worden begrepen. **De neutrale houding ten 
aanzien van de N V en de coöperatieve vereniging welke de bewindslieden s eveneens als uitgangspunt nemen, laat ik rusten. 
Ik verwijs hiervoor naar de prae-adviezen van Kremer en Roeloffs.• ***In dezelfde zin Van den Serge' en Reugebrink.* 



interventionisme, een term welke wordt gebruiktlom het streven van de fiscale wetgever aan te 
duiden om via de belastingheffing regulerend op te treden bij inkomensverdeling en inkomens-
besteding.* Los van het onderscheid in fiscaliteit en interventionisme lijkt het mij zinvol een onder-
scheid te maken tussen wat ik zou willen aanduiden als actieve en passieve neutraliteit. Onder het 
eerste versta ik dat de fiscale wetgever, daarbij handelend volgens het bekende adagium 'leave them 
as you find them'** poogt de economische en sociale gevolgen van zijn belastingheffing zoveel 
mogelijk te neutraliseren, hetzij in het algemeen, hetzij ten aanzien van een bepaald gevolg; onder 
het laatste dat hij uitsluitend ten doel heeft geld in de schatkist te brengen en eventuele econo-
mische en sociale gevolgen van die belastingheffing maar op de koop toe neemt. 

Uit deze omschrijving blijkt dat fiscaliteit en passieve neutraliteit van de fiscale wetgever zeer 
dicht bij elkaar staan. Het verschil tussen beide zie ik zo: bij de fiscaliteit staat op de voorgrond 
het streven van de fiscus naar belastingopbrengst tout court. Bij de passieve neutraliteit daaren-
tegen gaat het om de houding van de fiscale wetgever ten opzichte van de gevolgen der 
belastingheffing. 

In een ontwikkeld land is een dergelijke passieve neutraliteit vrijwel ondenkbaar. De vraag is 
daar veeleer hoevèr de actieve neutraliteitspolitiek zich dient uit te strekken. Het doel der actieve 
neutraliteitspolitiek kan nooit zijn het volledig wegnemen van de gevolgen der belastingheffing 
—dit is immers niet mogelijk—doch wel het brengen van individuen in eenzelfde relatieve posi-
tie, als waarin zij vóór de belastingheffing verkeerden. Hoewel het theoretisch denkbaar is dat de 
actieve neutraliteitspolitiek zich richt op de positie der belastingplichtigen in zijn totaliteit bezien, 
heeft zij praktisch alleen betekenis ten aanzien van een of meer bepaalde gevolgen der belasting-
heffing. Zoals Reugebrink 4  terecht opmerkt kan, indien neutraliteit ten aanzien van bepaalde 
verhoudingen wordt nagestreefd, het resultaat zijn dat met betrekking tot andere verhoudingen ver-
storingen—ik zou liever willen zeggen veranderingen—onstaan.*** In mijn terminologie is er dan 
ten aanzien van het ene complex gevolgen waarvan het intreden wordt verhinderd een actieve, 
en ten aanzien van de veranderingen welke wel ontstaan, een passieve neutraliteitspolitiek. Zou de 
fiscale wetgever de veranderingen welke intreden doelbewust hebben gewild dan spreek ik van 
een bijkomend doel bij de belastingheffing, derhalve van interventionisme. Al naar gelang de fiscale 
wetgever een gevolg van de belastingheffing op economisch of sociaal gebied wil verijdelen, er 
aan voorbij gaat of wil bevorderen, spreek ik van actieve neutraliteit, passieve neutraliteit of van 
interventionisme, terwijl er van fiscaliteit sprake is indien hij uitsluitend aan de belangen van de 
schatkist denkt. 

Misschien mag ik het vorenstaande op een wat anecdotische wijze illustreren. Het is bekend 
dat Peter de Grote in Rusland een belasting op het dragen van baarden invoerde. Hij deed dat 

38 
	om zijn moejiks er toe te brengen hun uiterlijk aan te passen aan wat gangbaar was in het kort 

*Van den Brink' vat interventionisme ruimer op als overheidsbemoeienis in het algemeen. **Volgens Smeets" is het zeer 
waarschijnlijk dat in de bekende Edinburgher-regel van 1833: 'Leave them as you find them rule of taxation' de oorsprong 
van de neutraliteit der belastingen ligt. De verklaring hiervoor zou het liberale beginsel zijn, dat de staat zich zo min mogelijk 
met de bestaande maatschappelijke orde zou moeten bemoeien. ***In dezelfde zin Haller* die de mogelijkheid erkent dat 
naast elkaar staan produktions- und marktsmássige Neutralitat en konjunkturelle Aneutralitát. 



tevoren door hem bezochte Westen, waar toen vrijwel geen baarden werden gedragen. Ik neem aan 
dat de tsaar hoopte dat deze belasting uiteindelijk niets zou opbrengen; dan immers was zijn doel 
bereikt. Dit is een voorbeeld waarbij het budgettaire doel ondergeschikt wordt gemaakt aan het 
bijkomende doel der belastingheffing. Eigenlijk zou men dan ook moeten spreken niet van een 
belasting maar van een jaarlijkse boete op het dragen van een baard. 

Laten we nu eens gaan fantaseren en aannemen dat het uiterlijk van zijn volk Peter de Grote 
niets interesseerde maar dat de volksgezondheid hem wel ter harte ging. In de baarden der mannen 
die het geld voor onderhoud van hun baard niet konden opbrengen, krioelde het van de luizen en 
van ander ongedierte en men vond daarin een voedingsbodem voor verspreiding van ziekte-
kiemen. Een belasting op baarden zou in die omstandigheden wel degelijk een budgettair doel 
kunnen hebben. Daarnaast zou er echter een bijkomend doel zijn, te weten de bevordering van de 
volksgezondheid, zodat er in dit geval sprake van interventionisme zou zijn. 

Ik fantaseer verder. Het had ook kunnen zijn dat Peter de Grote zich noch om het uiterlijk, 
noch om de gezondheid van zijn onderdanen bekommerde, doch dat de positie van fabrikanten 
en importeurs van scheerzeep en scheermessen hem zeer ter harte ging. Gemakshalve ga ik er van 
uit dat alle Russen zich elke dag schoren en dat kort vóór de belasting op de baarden op deze 
artikelen een hoge omzetbelasting, c.q. importheffing was gelegd. Het gevolg daarvan zou wel eens 
kunnen zijn dat de Russen zich niet meer zouden scheren, doch hun baard zouden laten staan. 
Om dit gevolg te voorkomen zou een belasting op baarden nodig zijn als uitvloeisel van Peter de 
Grote's actieve neutraliteitspolitiek ten opzichte van de baardgroei. 

Tenslotte is het nog mogelijk dat Peter de Grote ook de laatste hem toegedichte zorg miste en dat 
hij uitsluitend om der wille van de nood van de schatkist en zonder dat hij zich de gevolgen 
realiseerde of wilde realiseren, een belasting op baarden invoerde. In mijn gedachtengang is er dan 
sprake van fiscaliteit indien men de houding van Peter de Grote ten opzichte van de schatkist 
nagaat en is er sprake van een passieve neutraliteit ten opzichte van de baard indien men de 
houding van Peter de Grote ten opzichte van de baarden nader analyseert. 

Een voorbeeld van actieve neutraliteitspolitiek uit eigen tijd vormt de ontwerp-richtlijn van de 
Raad der Europese Economische Gemeenschap inzake de harmonisatie der omzetbelastingen.' 
In de considerans tot deze ontwerp-richtlijn is o.a. opgenomen: 'Overwegende dat de vervanging 
'van de in de Lid-Staten geldende omzetbelastingen door een gemeenschappelijk systeem van de 
'belasting over de toegevoegde waarde in het bijzonder twee hoofddoelen beoogt te bereiken, 
'namelijk enerzijds de neutraliteit ten opzichte van de concurrentie-verhoudingen zowel op natio-
'naai als op intracommunautair niveau en anderzijds . . .' 

Laat ik nu een voorbeeld geven dat meer in de sfeer van dit geschrift ligt. Indien de fiscale wet-
gever een bepaalde rechtsvorm speciaal zou belasten om daarmee te bereiken dat een gelijke belas-
tingdruk voor alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, ontstaat* dan is dat een voorbeeld 
van een actieve neutraliteitspolitiek in de door mij bedoelde zin. Omdat de belastingheffing zulk 

•Van den Tempel' acht dit een der rechtvaardigingsgronden voor een belasting van ondernemingen in een bepaalde 
rechtsvorm. 
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een grote invloed kan hebben op de keuze van de rechtsvorm van de onderneming*, is een zorg-
vuldig manoeuvreren van de fiscale wetgever nodig, wil hij voorkomen dat fiscale overwegingen 
bij de keuze der rechtsvorm de doorslag geven. In het algemeen wordt deze houding in de lite-
ratuur aangeduid met neutraliteit van de fiscale wetgever, doch in mijn terminologie is er dan 
sprake van actieve neutraliteit. Zou het de fiscale wetgever onverschillig laten of de belastingwetge-
ving als gevolg heeft dat een bepaalde rechtsvorm al dan niet wordt gekozen dan zou ik willen 
spreken van een passieve neutraliteit. Niet zelden komt het voor dat de houding van de fiscale 
wetgever ergens het midden houdt tussen actieve en passieve neutraliteit. Dit vormt voor mij de 
reden om hieronder bij voorkeur de 'neutrale' uitdrukking neutraliteit te gebruiken. 

Houding tegenover de rechtsvorm der onderneming is een onderdeel der overheidspolitiek 
Soms2  ontmoet men het misverstand, dat de fiscale wetgever te allen tijde verplicht zou zijn een 

neutrale houding tegenover de rechtsvorm aan te nemen. Dit misverstand vindt zijn oorsprong 
in de algemeen aanvaarde overweging dat het bedrijfsleven zich in een vrije markteconomie het 
best kan ontplooien indien het, niet gehinderd door fiscale overwegingen, de meest passende 
rechtsvorm kan aannemen. Deze gedachte is op zich zelf juist, doch indien men daaruit de conclu- 
sie zou willen trekken dat de overheid nooit anders dan neutraal zou mogen staan tegenover de 
rechtsvorm, dan miskent men het feit dat de overheid nog andere zorgen heeft dan het scheppen 
van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het bedrijfsleven. 

Indien er doelstellingen zijn waaraan de overheid een hogere prioriteit toekent zal zij, indien deze 
doelstellingen in botsing komen met de neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm, doelbewust 
van deze laatste afstand moeten doen. Men dient daarbij het volgende onderscheid te maken ten 
aanzien van haar doeleinden: 

de overheid wil een bepaalde rechtsvorm bevoordelen of benadelen; 
zij wil het gebruik van een rechtsvorm door bepaalde ondernemingen bevorderen, respectievelijk 
tegenwerken; 
zij wil een bepaalde groep ondernemingen, welke overwegend in een bepaalde rechtsvorm zijn 
georganiseerd, bevoordelen of benadelen door het gebruik van die rechtsvorm te bevorderen of 
tegen te werken. 

In al deze gevallen is er sprake van interventionisme. 
Wat het eerste doel betreft zou men kunnen denken aan het voorbeeld, dat Prinsen 3  geeft, name-

lijk dat de overheid om sociale redenen de NV zwaarder wil belasten indien zij in de NV of in de 
aandeelhouder de maatschappelijk en financieel sterkere ziet. Een ander voorbeeld van het eerste 
doel hebben wij gezien in het recente verleden toen het nationaal-socialisme de persoonlijke verant-
woordelijkheid van de ondernemer wilde bevorderen en de rechtsvorm der N v, mede op grond van 
de daaraan verbonden beperking der aansprakelijkheid tegenover schuldeisers, weinig welgezind 

40 	was en de fiscale wetgeving daarop afstemde. 4  Voorzover—wat men geredelijk mag aannemen— 
deze strijd tegen de NV een onderdeel uitmaakte van de nationaal-socialistische strijd tegen 

*De belastingheffing heeft naar het schijnt meer invloed op de keuze van de rechtsvorm dan op die van de huwelijkse 
staat, getuige een opmerking van Van den Temp& : 'Een belasting, welke invloed beoogt op de rechtsvorm zal eerder doel 
treffen dan een vrijgezellenbelasting'. 



het voornamelijk via N V's georganiseerde grootkapitaal kan men hierin tevens een voorbeeld 
van het derde doeleinde zien. 

Een voorbeeld van het tweede doel kan men zien in het streven der Nederlandse overheid te 
voorkomen dat ondernemingen welke in feite personen- of kapitaalsassociaties zijn worden 
gedreven in de vorm van een stichting.' 

Neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm van oudsher een Nederlandse traditie 
De vraag rijst hoe de houding van de Nederlandse fiscale wetgever is ten opzichte van de rechts-

vorm. Het komt mij voor dat Roeloffs 2  wel wat voorbarig is, wanneer hij zonder enige nadere 
toelichting de neutraliteit van de Nederlandse fiscale wetgever ten opzichte van de rechtsvorm 
als uitgangspunt neemt voor de beantwoording van de vraag naar de oorzaak van het verschil in 
fiscale behandeling van de winsten van natuurlijke en van rechtspersonen. Intussen is het wel ver-
klaarbaar dat Roeloffs zich niet nader op zijn uitgangspunt heeft bezonnen. In Nederland wordt 
immers de idee dat de fiscale wetgever een neutraal standpunt ten opzichte van de rechtsvorm 
dient in te nemen algemeen aanvaard. 3  Toch heeft een dergelijke vraagstelling nog wel degelijk 
betekenis. Ook de ontwerpers van de Algemene belastingherziening 1960 hebben zich nader over 
deze vraag bezonnen. Als inleiding op hun opvattingen wil ik in vogelvlucht schetsen hoe in 
Nederland de gedachte van neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm zich heeft ontwikkeld. 

Bij de Patentwet 4  werd de sedert 1805 bestaande patentbelasting opnieuw geregeld. Het `regt 
van patent' werd geheven naar de grondslag van een aantal uiterlijke kentekenen van bedrijven 
en beroepen, die daartoe zeer gedetailleerd werden ingedeeld. Volgens tabel IX bedroeg het tarief 
voor N V's 2% van het gezamenlijk beloop der te doene uitdelingen, de aflossing en accessen van 
het kapitaal, welke mochten plaats hebben, daaronder begrepen. De motivering was daarbij 6 : 
'Die belasting tot 2 pct. van deze uitdelingen schijnt niet bezwarend en het voorstel om dezelve 
'alleen te heffen over hetgeen de uitdelingen boven de 5 pct. jaarlijks zouden bedragen, zoude in 
'vele gevallen ene vrijstelling kunnen medebrengen, en onbillijk zijn in vergelijking met de belas-
ling, welke andere Patentplichtigen, dezelfde zaken doende, moeten dragen.' Het zou misschien 
overdreven zijn hieruit de conclusie te trekken, dat de toenmalige fiscale wetgever neutraal stond 
tegenover de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven werd. Waarschijnlijk was hij zich deze 
vraag in het geheel nog niet bewust. Dit neemt niet weg, dat de aangehaalde passage de uitdrukking 
is van een neutrale houding ten opzichte van de rechtsvorm, ook al komt dit nog niet expliciet 
en bewust als een beginsel van de fiscale wetgever tot uitdrukking. 

Ook bij de invoering van de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 6, welke de NV's eveneens belastte 
over het totaal der winstuitdelingen, werd noch in de schriftelijke stukken, noch bij de mondelinge 
behandeling, het woord neutraliteit genoemd doch bleek wel een neutraal standpunt ten opzichte 
van de rechtsvorm. Gesteld voor de keus tussen twee stelsels van belastingheffing—het ene een 
hoger tarief, doch een vrijgesteld bedrag wegens de dubbele belasting, het ander een lager tarief 
over het totale dividend—koos de Minister van Financiën tenslotte het laatste systeem, waarbij hij 
opmerkte, dat hoe de keus ook zou uitvallen toch altijd enige bevoordeling of benadeling zou 
plaatshebben. Het lijkt mij niet overdreven hieruit te concluderen tot een neutrale instelling bij 
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de bewindsman ten opzichte van de rechtsvorm. Hij wilde een gelijke behandeling doch zag wel 
in, dat dát ideaal slechts globaal benaderd kon worden. Ook uit de deelnemingsvrijstelling, zoals 
in de Bedrijfsbelasting 1893 werd ingevoerd, blijkt een neutrale instelling ten opzichte van de rechts-
vorm der N v. 1  

De Wet is 19142  welke slechts tot 1918 voor de N V's heeft gegolden, continueerde de heffing 
van belasting over de winstuitdelingen van N V's In 1918 werd de belastingheffing van de winstuit-
delingen uit de Wet j a 1914 gelicht en naar de nieuwe Wet D TB 1917 overgebracht. Minister 
Mr.M.W.F.Treub, die het initiatief tot deze wet nam, stond daarbij voor ogen door middel van 
de dividend- en tantièmebelasting het systeem van de belastingwetgeving voor natuurlijke en voor 
rechtspersonen te voltooien. De dividend- en tantièmebelasting werd beschouwd als een zakelijke 
belasting, gerechtvaardigd o.a. door de economische voordelen aan de rechtsvorm verbonden. 
Het zou niet juist zijn hieruit te concluderen dat deze belasting werd ingevoerd als een uitvloeisel 
van een actieve neutraliteitspolitiek van de fiscale wetgever ten opzichte van de rechtsvorm, ter-
wijl men omgekeerd uit het feit dat slechts de uitgedeelde winst met dividend- en tantièmebelasting 
werd belast, niet zou mogen afleiden dat de fiscale wetgever de rechtspersonen doelbewust wilde 
bevoordelen. In feite vond zulk een bevoordeling echter wel plaats. De dividend- en tantièmebelas-
ting was niet veel anders dan een voortzetting van de in het verleden gevolgde belastingpolitiek, 
met alleen dit verschil, dat nu ook de tantièmes aan een zakelijke heffing werden onderworpen. 

Na de invoering der Wet D TB 1917 viel een sterke toeneming van het aantal NV's waar te nemen. 
Vele NV'S werden opgericht met het doel Is te ontgaan en geen of zo goed als geen onder de 
dividend- en tantièmebelasting vallende uitkeringen te doen. Uiteraard werd dit door de fiscus 
met lede ogen aangezien. Met alle middelen werd de strijd tegen deze N v's aangebonden en werd 
gepoogd vermomde uitdelingen aan aandeelhouders te construeren. Toen dit alles niets uithaalde 
werd door middel van de wetgeving gepoogd de vlucht naar de N V een halt toe te roepen. In de 
Wet Richtige Heffing 19254, welke het resultaat van deze poging vormde, werd in artikel 1 bepaald 
dat voor de heffing van de directe belastingen—waaronder de Ia—geen rekening zou worden 
gehouden met rechtshandelingen, waarvan op grond dat zij geen wezenlijke verandering van 
feitelijke verhoudingen hadden ten doel gehad of op grond van andere bepaalde feiten en om-
standigheden moest worden aangenomen dat zij achterwege zouden zijn gebleven, indien daar-
mede niet de heffing van één dier belastingen geheel of ten dele zou worden onmogelijk gemaakt.* 
Uit de parlementaire behandeling van de wet blijkt dat deze bedoeld was om de hiervoor gesigna-
leerde drang naar de rechtsvorm der Nv te bestrijden. Men kan de Wet Richtige Heffing 1925, welke 
destijds op grote tegenstand stuitte, aanmerken als een duidelijk voorbeeld van een actieve neutra-
liteitspolitiek van de fiscale wetgever ten aanzien van de organisatievorm van ondernemingen. 
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De Wet Richtige Heffing 1925 bleek al spoedig een onvoldoende wapen voor de fiscus. In 1934 

werd daarom door de Regering een frontale aanval ingezet tegen het veelvuldige gebruik van de 

• De materie van deze wet is thans geregeld in de art. 31 t/m 36 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.' 



rechtsvorm der N V door indiening van het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934. 1  
Dit wetsontwerp hield in dat de fiscus de bevoegdheid verkreeg om een N V als een besloten 

N V aan te wijzen, waarvan het gevolg zou zijn, dat de aandeelhouders zouden worden behandeld 
alsof zij firmanten waren; bij hen zou de gehele door de NV gemaakte winst met 113 worden belast. 

Het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934, dat op felle kritiek stuitte, werd in 1938 
door Minister de Wilde ingetrokken en vervangen door het wetsontwerp Aanvulling Richtige 
Heffing 1938. 2  Volgens dit voorstel zou geen rekening met het bestaan ener N V worden gehouden 
en zouden derhalve haar aandeelhouders worden belast als firmanten van een vennootschap 
onder firma, indien de uitdelingspolitiek der N V van dien aard zou zijn dat zij een aanmerkelijke 
belastingbesparing voor haar aandeelhouders zou meebrengen. Buiten toepassing zou de wet echter 
blijven, indien enkel voor aanwijsbare bedrijfsdoeleinden zou worden gereserveerd; zodra meer 
zou worden gereserveerd zou de wet echter kunnen worden toegepast. Ook dit wetsontwerp werd 
spoedig weer ingetrokken. 

Langzamerhand was de tijd rijp geworden voor uitvoering van het reeds herhaaldelijk door de 
Regering geuite dreigement dat er een belasting over de gehele winst zou komen waardoor zowel 
de uitgedeelde als de niet-uitgedeelde winst zou worden getroffen. Wanneer ik het uit 1939 stam-
mende Ontwerp De Wilde 3, dat een nationale inkomsten- en winstbelasting wilde invoeren, 
oversla omdat dit op de latere ontwikkeling geen invloed heeft uitgeoefend, kom ik op het Besluit 
w B 1940. 4  Hoewel de invoering der winstbelasting* een der eerste maatregelen op fiscaal gebied 
was, welke door de Duitse bezetter werd opgelegd, was dit besluit vrijwel een kopie van een Neder-
lands ontwerp7  dat op 13 januari 1940 door Minister de Geer was ingediend en dat in gewijzigde 
vorm door de Tweede Kamer reeds was goedgekeurd. 8  

Zoals wij reeds zagen was vrij spoedig na de invoering der dividend- en tantièmebelasting de 
strijd ontbrand over de vraag of deze niet beter door een belasting over de gehele winst kon worden 
vervangen. Herhaaldelijk was hiermede door de Minister van Financiën gedreigd. Nu het einde-
lijk zover was, werd er geen verzet meer geboden. De actieve neutraliteitspolitiek ten opzichte van 
de rechtsvorm welke de fiscale wetgever consequent, zij het niet altijd even elegant, had gevoerd, 
had er eindelijk toe geleid een belasting naar de winst te creëren waarbij, naar verwacht werd 8, de 
anti-fiscale vlucht naar de N V zou worden opgevangen. 

Het Besluit w B 1940 heeft slechts korte tijd gegolden. Al spoedig werd namelijk onder druk van 
de Duitse bezetters een belastingsysteem ingevoerd, dat in sterke mate was geïnspireerd door de 
nationaal-socialistische levensbeschouwing. De actieve neutraliteitspolitiek ten opzichte van de 
rechtsvorm der N V werd vervangen door een actieve bestrijding van de in deze rechtsvorm gedreven 
ondernemingen. Behalve de wens het grootkapitaal te kortwieken lag aan deze bestrijding 
ten grondslag wat werd genoemd": 'Die Betonung des Wertes der Perstinlichkeit und der per- 	43 

*Volgens Zevens is een winstbelasting een in de sfeer van de productie gelegen belasting van alle bedrijven en een 
vennootschapsbelasting een in de sfeer van het inkomen geheven belasting van N Vs en aanverwante lichamen. Het Besluit 
wr41940, het Besluit v P8 1942 en de Wet v P B 1960 zijn derhalve vennootschapsbelastingen. De ontwerpers van de Wet 
v P Et 1960 huldigen kennelijk eenzelfde onderschei ding.° 



`sënlichen Verantwortung.' De gedachte van de oergermaan werd tot in het vennootschapswezen 
doorgetrokken.* In een groot aantal bepalingen is dit belastingsysteem, dat zo weinig met de Neder-
landse aard en met het in Nederland levende rechtsbewustzijn strookte, in practijk gebracht. 

Nadat op 11 december 1940 het tarief van de winstbelasting aanzienlijk was verhoogd tot 26 1/2  
á 31 1/3% werd op 5 augustus 1941 het Liquidatiebesluit 1941 4  uitgegeven. ** Terwijl in de officiële 
toelichting op het Liquidatiebesluit 1941 op een verdere verhoging van het tarief van de winst-
belasting en op nog andere fiscale narigheden voor de in de rechtsvorm der NV gedreven onder-
nemingen werd gezinspeeld, opende dit besluit de mogelijkheid nog tijdig de rechtsvorm der N V 
te verlaten zonder al te grote fiscale kleerscheuren. Indien vóór 15 december 1941 geliquideerd 
werd kon men de liquidatie-uitkeringen buiten heffing van is laten. Werd namelijk het bedrijf der 
Nv door de vroegere aandeelhouders als cv of als v oF voortgezet, dan konden deze als beginba-
lans de eindbalans der Nv aanhouden, zodat de stille reserves geruisloos werden doorgeschoven. 
Ongeveer 5100 NV's zijn op de voet van dit besluit geliquideerd, dat is ongeveer een kwart van de 
toen bestaande NV's. Het is aannemelijk dat aanzienlijk meer N V's zouden zijn geliquideerd, 
indien niet velen in de liquidatie een door de Duitse bezettingsautoriteiten opgezette val hadden 
gezien en indien niet de ongunst der tijden, de beperkte mogelijkheden van onderling contact, de 
korte tijd van voorbereiding enzovoorts een bezwaar hadden gevormd om tot een zo gewichtig 
besluit als liquidatie der N V te komen. 

Op 30 april 1942 werd het Besluit VP B 1942 6 i 	ter vervanging van het Besluit wa 1940. 
Het tarief van de v P B werd aanzienlijk hoger gesteld (30% á 55%) dan dat van de winstbe-
lasting; het winstbegrip werd aan straffere voorschriften gebonden; er werd een zogenaamde 
Mindestbesteuerung ingevoerd; de deelnemingsvrij stelling werd verengd. Op dezelfde dag werd 
bovendien het Besluit v s 1942 ingevoerd, waardoor ook voor lichamen een vermogensbelasting 
in het leven werd geroepen. 

Uit de Leidraad VP B en vs 19428  blijkt dat de vPB voor lichamen werd beschouwd als volkomen 
analoog aan de is voor natuurlijke personen.*** Hiermee werd teruggegrepen op de door Wibaut" 
naar voren gebrachte en later door Prinsen" en Adriani 14  verdedigde stelling dat de economische 
zelfstandigheid der Nv een voldoende rechtvaardiging voor de v P B zou vormen, een stelling welke 
sindsdien herhaaldelijk" en krachtig was bestreden. De discussie over de zelfstandigheid van de 
Nv als grondslag voor de v P B is nog steeds niet beëindigd. 

Roeloffs" merkte in dit verband op dat de economische zelfstandigheid der NV een uiterlijk 
kenmerk is, dat dient te wijken voor de wezenlijke interne verhouding tussen de N V en haar aan- 
deelhouders. Op grond daarvan acht hij het een logisch dwingende noodzakelijkheid dat de aan- 

*In een perscommuniqué dat werd uitgegeven bij het in werking treden van het Liquidatiebesluit 1941 werd gezegd': 
'Het geven van de gelegenheid tot zulk een ontbinding ligt trouwens in cie lijn van een belastingpolitiek, die het nodeloze 
'gebruik van de rechtsvorm der naamloze vennootschap wil tegengaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
'ondernemer wil bevorderen, waar dit pas geeft'. Voor kritiek op deze motivering verwijs ik naar Libourel 5  en Klinkenberg. 5  
**Een deugdelijke regeling was al eerder door Tekenbroek 5  bepleit. ***Men noemt dit wel de antropomorfe opvatting der 
N v. Men zie hierover uitvoerig Lancée. 5  Van der Grinten' merkte terecht op dat de winst van een N V niet gelijk te stellen is 
met het inkomen van een natuurlijk persoon en dat een v i'a dan ook principieel iets anders is dan eens B. In dezelfde zin 
Bri111.1" 



deelhouders de reeds betaalde v PB mogen verrekenen met dela over hun dividenden. In wezen 
bepleit hij daarmee wat Schendstokl heeft genoemd een schijnbare v P B. Deze gedachte van 
Roeloffs wordt door Smeets 2  bestreden juist met een beroep op de economische zelfstandigheid van 
de grote N V. Voor de besloten NV's stelt Smeets dat die niet economisch zelfstandig zijn, doch dat 
de ondernemers die haar hebben opgericht deze rechtsvorm welbewust hebben gekozen* op grond 
waarvan hij kennelijk een echte en niet een schijnbare v P B verdedigbaar acht. 

Over die economische zelfstandigheid der N V en ook over de economische posities van de aan-
deelhouders wordt overigens zeer verschillend gedacht. Sommigen 3  menen dat slechts in uitzon-
deringsgevallen en dan nog bij zeer grote N V's de oorspronkelijke ondernemersfunctie van de 
aandeelhouder geheel verdwijnt en de NV economisch volledig zelfstandig is. Anderen° menen dat dit 
veel vaker voorkomt**, zelfs bij besloten NV's. Ik zelf hang de laatste mening aan. Ik meen dat 
men daarbij behalve op de positie van aandeelhouders ook moet letten op de maatschappelijke 
en economische positie der NV, op haar grootte en duurzaamheid, kortom op de mate waarin 
zij is geïnstitutionaliseerd. Ik wil deze laatste uitdrukking gebruiken in de zin waarin de schrijvers 
van Open Ondernemerschap° haar hanteren namelijk dat een N V is geïnstitutionaliseerd vanaf het 
moment dat zij de verhoudingen gaat belichamen waarvoor zij in de practijk als juridische vorm 
is gecreëerd, te weten de scheiding van kapitaalverschaffers en leiding in georganiseerd verband 
mogelijk maken door hun onderlinge verhouding te regelen. Terzijde merk ik op dat ik de vraag 
of een NV al dan niet economisch zelfstandig is, niet juist acht. Men kan beter de vraag stellen 
in welke mate zij is voortgeschreden op de weg naar de economische zelfstandigheid.*** 

Polak° wilde de economische zelfstandigheid der NV als rechtvaardigingsgrond der V P B aan-
vaarden****, doch trok daaruit de conclusie dat men ook de winstuitdelingen als lasten zou moeten 
beschouwen. Die gedachte was de besluitgever anno 1942 echter ten enenmale vreemd. Niet alleen 
dat de dividenden niet aftrekbaar waren voor de fiscale winstberekening van de NV, er was inmid-
dels bovendien een ernstige beknotting van de uitdelingspolitiek opgelegd in de vorm van het 
—met terugwerkende kracht in het leven geroepen—Besluit op de Dividendbeperkine. Dit kwam 
er op neer, dat N v's niet meer dan over 6 % over het door herkapitalisatie eventueel te verhogen 
aandelenkapitaal mochten uitkeren, zulks op straffe van een vrijwel prohibitieve superdividend-
belasting. 

Uit al deze maatregelen ten nadele van de rechtsvorm der N V blijkt wel dat in de Leidraad 
v P B en v B 1942 gesuggereerde gelijkschakeling van N v's met natuurlijke personen geenszins een 
uiting was van een neutraliteitspolitiek ten opzichte van de rechtsvorm der Nv. 

De onwelwillende houding welke tijdens de oorlogsjaren tegenover de rechtsvorm der N V werd 
aangenomen was slechts een tijdelijke afwijking van de traditionele politiek van de neutraliteit 
ten opzichte van de rechtsvorm. Na de oorlog was echter aanvankelijk minder gelegenheid voor 

*Bij deze opmerking van Smeets zet ik een vraagteken. **Hillen5  stelt dat men in de organisatie van grote N v's soms 
	 45 

mindere zelfstandige eenheden moet onderkennen, welke in velerlei opzicht als afzonderlijke ondernemingen moeten worden 
beschouwd. ***Een geheel andere vraag is die van de juridische zelfstandigheid. Ik verwijs hiervoor naar Van Campen 7  
die opmerkt dat de NV zowel door overeenkomst als door wetswerking een zelfstandige organisatie is. In de jongste juridische 
literatuur wordt5  meer op het karakter der NV als samenwerkingsvorm en als rechtspersoon dan op haar contractuele 
aard gewezen. ****Over de rechtsgrond der v pa zie hieronder blz. 79. 



de fiscale wetgever van zijn veranderde gezindheid door daden te laten blijken. In zijn bekende 
Nota' betreffende de toestand van 's Rijks financiën van 12 december 1945 schreef Minister 
Lieftinck onder andere: 'Bij de keuze, welke rechtsvorm voor een bepaalde onderneming de meest 
'gewenste is, moeten vragen van fiscale lasten zo weinig mogelijk een rol spelen.' Hij uitte in deze 
nota zijn voornemen om te komen tot afschaffing van de v P B en de vermogensbelasting voor licha-
men om daarvoor een minder drukkende overwinstbelasting en een winstgerechtigdenbelasting 
als voorheffing op de is in de plaats te stellen. Dit voornemen vond in de Tweede Kamer echter 
een zo ongunstig onthaal, dat de Minister zijn voorstel introk. 

In de M. v. T. 2  op de Wet Belastingherziening 1947, welke kort hierop door dezelfde Minister 
werd ingediend, betoogde deze: 'Voorzover de rechtsvorm van de N V niet noodzakelijk is in een 
'bepaalde tak van voortbrenging, werkt een winstbelasting die niet alle rechtsvormen betreft, 
'belemmerend op de keuze van de meest doelmatige rechtsvorm, hij dwingt de ondernemer in 
'nodeloze mate bij allerlei beslissingen rekening te houden met de belastingwetgeving'. In het V. V. 
werd hierop door 'zeer vele leden' der Tweede Kamer als volgt geantwoord° : `De positie van de 
'lichamen, welke in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan het bedrijfsleven deel-
'nemen, heeft in de loop der historie een zo eigen karakter verkregen, dat een daarop aansluitende 
'belasting niet anders dan natuurlijk en gepast lijkt. Het is dan ook niet te verwonderen, dat in 
'vrijwel alle landen zulk een belasting op deze lichamen voorkomt. Het niet heffen van een 
'belasting op de lichamen oefent evenzeer zijn invloed uit op de keuze van de rechtsvorm, zij het 
'dan in omgekeerde richting, zodat men als het ware het bedrijfsleven in de richting van de rechts-
'vorm der naamloze vennootschap stuurt. Men mag immers niet over het hoofd zien, dat de naam-
loze vennootschap op andere wijze verschillende voordelen met zich brengt, zoals daar zijn de 
'beperkte aansprakelijkheid, de rechtspersoonlijkheid, de gemakkelijke overdraagbaarheid van 
'het aandelenbezit, de gemakkelijke aantrekking van vreemd kapitaal, zij het dan dat deze 
'voordelen niet in de fiscale sfeer liggen.' 

Waren Kamer en Minister het over het beginsel van neutraliteit ten aanzien van de rechtsvorm 
dus wel eens, over de wijze waarop dit beginsel in de practijk moest worden gebracht, heerste 
groot verschil van mening. Men zou kunnen zeggen dat de Minister voorstander was van een 
politiek van passieve neutraliteit, de Kamer daarentegen een houding van actieve neutraliteit 
ten aanzien van de rechtsvorm voorstond. Voorshands betekende dit verschil van inzicht dat het 
belastingstelsel in hoofdzaak bij het oude bleef, zij het dat de meest knellende banden voor de 
NV werden geslaakt. Zo werd bij de Wet Belastingherziening 1947 het tarief van de v P B dras-
tisch verlaagd tot 30-33V3 % en werd de vermogensbelasting voor lichamen afgeschaft. Door de 
Minister van Financiën was inmiddels de werking van de deelnemingsvrijstelling verruimd.° 
De zogenaamde `Mindestbesteuerung' was al eerder afgeschaft° ; het Liquidatiebesluit 1941 
was reeds door de regering in Londen ingetrokken.° 

46 	Het heeft lange tijd geduurd, aanzienlijk langer dan aanvankelijk werd vermoed, voordat de 
na de oorlog steeds vaker bepleite algemene herziening van de belastingwetgeving een feit werd. 
In afwachting van zulk een herziening kwamen principiële fiscale problemen minder vaak aan de 
orde in de discussies tussen Regering en Parlement dan anders het geval zou zijn geweest omdat 



die discussies door de desbetreffende bewindslieden steevast werden afgedaan met een verwijzing 
naar de komende herziening der belastingen. Ook al zullen de betreffende kamerleden veelvuldig 
het gevoelen hebben gehad dat zij met een kluitje in het riet werden gestuurd, niet ontkend kan 
worden dat toen eenmaal de Algemene belastingherziening 1960 bij het Parlement aanhangig 
werd gemaakt, bleek dat de bewindslieden die principiële vraagstukken niet uit de weg waren gegaan. 

Met name hebben zij ruim aandacht besteed aan de verhouding IB-v P B waarmee we midden in 
het vraagstuk van de neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm* verzeild zijn geraakt. 

Al is er dan ook voor de verschillende rechtsvormen een ongelijke belastingheffing, hun 
streven naar neutraliteit is gericht op een globaal gelijke belastingdruk op beide ondernemings-
vormen, welk streven is belichaamd in wat ik zou willen aanduiden als de leer van het globale 
evenwicht. Roeloffs2  spreekt één keer van de 'theorie' van het globaal evenwicht; in de aanhalings-
tekens ligt zijn afwijzende houding reeds opgesloten. De bewindslieden spreken wel van het 
globale evenwicht, maar nergens van de leer van het globale evenwicht. Ik zou het zo willen stellen 
dat de bewindslieden mij met hun opmerkingen over het globale evenwicht dat zij nastreven in de 
belastingheffing over de winst van natuurlijke en van rechtspersonen de bouwstenen hebben 
verschaft om een theorie op te bouwen van de belastingheffing over de winst van particuliere 
ondernemingen en van N V'S. 

§2. DE LEER VAN HET GLOBALE EVENWICHT 

Ontwikkeling van de leer van het globale evenwicht 
Bij de behandeling van de Wet Belastingherziening 19552  is voorzover mij bekend, voor de 

eerste maal het globale evenwicht in de fiscale lasten, opgelegd aan N v's en particuliere onderne-
mingen, ter sprake gebracht. Door de Minister van Financiën werd gesteld, dat dit evenwicht 
bestond, hoewel het niet was vastgelegd in een mathematisch exacte verhouding tussen de tarieven 
van is en v P B. Bij de behandeling van de Wet tot tijdelijke verhoging van de v P B4  in 1957 kwam 
het leerstuk uitvoerig aan de orde. Vooral in het V. V. van de Eerste Kamers ontving de Minister 
van Financiën hierop de nodige kritiek. Naar aanleiding van zijn opmerkingen in de M. v. A. 
aan de Tweede Kamer dat hij reeds herhaaldelijk had betoogd dat het globale evenwicht bestond, 
werd hij er door 'verscheidene leden' van de Eerste Kamer op gewezen, dat die stelling dan ook 
evenzovele malen met klem van redenen was bestreden. Deze leden merkten voorts op dat bij een 
beoordeling van de belastingdruk de totale aan de Nv en haar aandeelhouders opgelegde belasting 
in aanmerking diende te worden genomen. Deze leden verklaarden hun standpunt daarom met 
zo'n grote nadruk naar voren te brengen om te voorkomen dat de regering de stelling, dat er een 
globaal evenwicht zou zijn, als een min of meer onbestreden standpunt zou aanvaarden, wanneer 
te zijner tijd de algemene belastingherziening aan de orde zou worden gesteld. De Minister ant-
woordde hierop in de M. v. A.6, dat men diende te onderscheiden tussen de vraag of men het glo-
bale evenwicht moet nastreven en de vraag of het aanwezig is. Over de eerste vraag bestond naar 

*De Wet houdende belastingheffing van overheidsbedrijven'—ingevolge welke overheidsbedrijven ten dele in de v P B 

werden betrokken met het oog op de concurrentiepositie ten opzichte van het particuliere bedrijfsleven—kan men mede 
als een uitvloeisel van de neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm beschouwen. 
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de mening van de Minister geen verschil van mening. Op de tweede vraag diende men in zoverre 
het antwoord schuldig te blijven, dat het evenwicht niet met cijfers kon worden bewezen doch 
dat slechts een empirische benadering het vertrouwen kon geven dat niet was misgegrepen. Als 
een bewijs uit het ongerijmde dat het evenwicht bestaat, voerde de Minister de feitelijke ontwik-
keling in beide sectoren van het bedrijfsleven aan. Zou immers het evenwicht niet aanwezig zijn, 
dan zou er een migratie van grote aantallen ondernemingen van de ene naar de andere sector 
te zien zijn. Aangezien zulks naar de mening van de bewindsman echter niet het geval was, mocht 
men concluderen dat er een zeker evenwicht bestond. De Minister ging daarbij niet in op de 
stelling dat in de beschouwing omtrent het evenwicht ook de is over winstuitdeling aan aandeel-
houders diende te worden betrokken, ook niet toen hij bij de mondelinge behandeling hierover 
nogmaals werd benaderd. 

In 1958, dus kort hierop, werden bij de Tweede Kamer de wetsontwerpen voor nieuwe wetten op 
de inkomsten-, vermogens- en loonbelasting ingediend. De M. v. T. en ook de schriftelijke stukken 
welke later door de Minister en de Staatssecretaris van Financiën zijn geproduceerd voor de 
Algemene belastingherziening 1960 geven op talrijke plaatsen uitdrukking aan het streven naar het 
globale evenwicht. Of het nu gaat over de verhouding is-v P B, over de ideëen van een aparte belas-
tingheffing van de ondernemerswinst, over de aanmerkelijk-belangregeling of over het gedifferen-
tieerd tarief van de v P B, steeds wordt het streven naar het globale evenwicht door de bewindslie-
den in telkens wisselende bewoordingen naar voren gebracht en uiteengezet. Het valt daarbij op 
dat de opvatting omtrent de inhoud van het globale evenwicht daarbij gaandeweg een verdere 
verdieping heeft ondergaan. In de M.v.T. 1  wordt reeds—anders dan in 1957—gesproken van de 
v P B van rechtspersonen in samenhang met dei B van winstuitdelingen; in de M. v. A. Ontwerp 
Wet v P B 19602  wordt bovendien ook het uitstel van belastingheffing over de niet-uitgedeelde 
winsten mede in de beschouwing betrokken. 

Onthullend over de rol welke het globale evenwicht speelt in de algemene belastingpolitiek is de 
volgende passage in de M. v. T. 3 : 'De vennootschapsbelasting is daarmede een van de belangrijkste 
'pijlers van het overheidbudget geworden. De hier en daar wel te vernemen geluiden, als zou deze 
'belasting welke het draagvlak van de belastingheffing in haar geheel aanzienlijk verbreedt uit 
'ons belastingstelsel moeten worden gebannen en het grote deel, dat de vennootschapswinsten 
'vormen in het uit de productie verkregen nationale inkomen, fiscaal onberoerd moeten worden 
'gelaten, getuigen, naar de mening van de ondergetekende van weinig werkelijkheidszin.' Deze 
passus heeft de verdienste van grote openhartigheid, terwijl zij daarnaast van een behoorlijke 
dosis gezond verstand getuigt. Men mag het de bewindsman immers niet euvel duiden, dat deze 
een zo belangrijke pijler van de overheidsfinanciën niet zo maar laat verdwijnen, omdat de heffing 
van v P B niet binnen ons wettelijk bestel zou passen op grond van de dubbele belasting over de 
uitgekeerde winsten. Aan de andere kant is men nu wel een gewaarschuwd man: de v P B vindt haar 

48 rechtvaardiging in de eerste plaats in haar bijdrage aan 's Rijks middelen, terwijl het streven naar 
het globale evenwicht hoogstens als een rechtvaardiging, zo men wil een rationalisering achteraf, 
is te beschouwen.* 

*Op het voetspoor van Goode noemde Roeloffs 4  een soortgelijke passage, waarin Minister Kolkman* in 1913 de dubbele 
belasting van de dividenden om budgettaire redenen verdedigde, een `eynical tule of taxation'. 



Het is in dit verband niet onaardig de passage in herinnering te roepen waarmee Polakl zijn 
prae-advies voor de algemene beginselen der belastingheffing opende: 'In tal van geschriften over 
'het belastingvraagstuk vindt men het verhaal, dat Frederik de Grote, telkens wanneer hij enig 
'gebied had veroverd, eenigen bekwamen juristen opdroeg om aan te tonen, dat dat gebied hem 
'rechtens toekwam. Dit verhaal op het belastingvraagstuk toepassend betoogt men dan dat in de 
'meeste gevallen de belastingpolitiek niet op de belastingtheorie, steunt maar dat achteraf de juist-
'heid, rechtvaardigheid en rechtmatigheid van reeds ingevoerde heffingen pleegt aan te tonen.' 
Van den Bergh 2  merkte in overeenstemming hiermee terecht op, dat het formuleren van de grond-
beginselen gewoonlijk neerkomt op een inventarisatie achteraf en dat het juist de quasi-onbedui-
dende en veelal als technische wijzigingen geschetste veranderingen zijn, welke de richting en 
groei van het belastingsysteem bepalen. Tot zover ga ik met hem accoord. Wat hij schrijft over de 
onvruchtbaarheid van studies over de grondbeginselen onderschrijf ik echter geenszins. Dan had 
ik dit geschrift wel in de pen kunnen laten! 

De inhoud van het globale evenwicht 
Hoe men de leer van het globale evenwicht moet beschouwen, blijkt:uit een tweetal passages uit 

de M. v. T. waarvan de eerste luidt3 : 'Meer gepreciseerd is de betekenis van deze belasting (bedoeld 
'is de v P B Schr.) hierin gelegen, dat het fiscaal regime voor de sectoren van de bedrijvige rechtsper-
'sonen en van de persoonlijke ondernemingen in haar geheel een zeker evenwicht bereikt, een 
'toestand, waarbij als meer algemeen verschijnsel wordt voorkomen, dat, aangelokt door een over-
'wegend gunstiger fiscale positie, belangrijke aantallen ondernemingen, die naar aard en omvang 
'beoordeeld bepaaldelijk niet in aanmerking zouden moeten komen om in de vorm van een naam-
loze vennootschap te worden georganiseerd, naar deze sector van de rechtspersonen emigreren'. 

en de tweede luidt': 
'Het evenwicht is slechts werkelijk bestaanbaar in de zin van een langs empirische weg gevonden, 

'met een grove balans bepaalde algemene evenwichtstoestand, die betrekking heeft op de beide 
'sectoren van het bedrijfsleven in haar geheel en waarbij de belastingheffing zich neutraal verklaart 
'ten opzichte van de ontwikkelingskansen van beide sectoren'. 

Uit deze passages blijkt, dat de Minister het globale evenwicht betrokken ziet op de collectivi-
teit van de ondernemers-rechtspersonen enerzijds en van ondernemers-natuurlijke personen ander-
zijds ('sectoren van bedrijvige rechtspersonen en van de persoonlijke ondernemingen' en 'beide 
sectoren van het bedrijfsleven in haar geheel'). Dit neemt echter niet weg dat het globale evenwicht 
eveneens betekenis heeft voor de individuele ondernemingen. Dat blijkt uit de bijstelling, welke 
in de eerst aangehaalde passage het globale evenwicht nader bepaalt als een toestand, waarin 
wordt voorkomen, dat belangrijke aantallen ondernemingen die qua aard en omvang niet in de 
sector van de rechtspersonen thuishoren, toch de rechtsvorm der N V aannemen. 

Ik meen dat men een en ander zo moet uitleggen, dat het globale evenwicht naar de mening van 
de Minister in werkelijkheid aanwezig is ten aanzien van de collectiviteiten der ondernemingen 
en dat het als een moeilijk bereikbaar, doch na te streven ideaal geldt voor de individuele 
ondernemingen. Zo lees ik tenminste de passage die luidt5 : 

'Is het hiervoren aangeduide globale evenwicht een praktisch bereikbaar doel, een brede kloof 
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'echter houdt ideaal en werkelijkheid gescheiden, zo men hier een evenwicht en detail zou willen 
'en met name de eis zou stellen, dat, individueel gezien, voor de winsten van de sectoren de fiscale 
lasten gelijk of tennaastebij gelijk behoren te zijn.' 

Men kan niet aan de indruk ontkomen, dat de Minister bij de nadere omschrijving van het 
globale evenwicht zich er wat al te gemakkelijk heeft afgemaakt, temeer nu hij elke kwantificering 
van het globale evenwicht achterwege laat met een beroep op de onmogelijkheid hiervan. Zo heet 
heti: 'Een cijfermatig fiscaal evenwicht in deze zin als doelstelling is even onmogelijk als de 
`kwadratuur van de cirkel'.* En wat verderop 2 : 'Of dit evenwicht in redelijke mate benaderd kan 
`worden geacht valt niet in een theoretische becijfering uit te drukken.' 

Andere dan fiscale motieven van invloed op de keuze van de rechtsvorm 
Men kan naar de mening van de bewindsman het evenwicht nog het best beoordelen aan de hand 

van de ontwikkeling van beide sectoren van het bedrijfsleven, doch men dient daarbij volgens hem 
in het oog te houden, dat die ontwikkeling ook door andere factoren mede bepaald wordt. Laatst-
genoemde beperking komt mij juist voor. Het is een eenzijdige visie, welke aan overwegingen van 
fiscale aard een dermate belangrijke invloed toekent dat uitsluitend of bijna uitsluitend op grond 
daarvan een andere rechtsvorm zou worden gekozen. Dat fiscale motieven een rol spelen bij de 
keuze van de rechtsvorm is buiten kijf: bij elke rationele ondernemersbeslissing dienen nu een-
maal alle voor- en nadelen—dus ook de fiscale—tegen elkaar te worden afgewogen. En al voert de 
fiscale wetgever een actieve neutraliteitspolitiek ten opzichte van de rechtsvorm, het is niet te 
verhinderen dat bij een belastingheffing van ondernemingswinsten welke op de rechtsvorm is geba-
seerd, in bepaalde situaties aan de ene rechtsvorm meer fiscale voordelen verbonden zijn dan aan 
de andere. De vraag is echter of die fiscale overwegingen van zo beslissende betekenis zijn, dat er 
in feite geen keuze meer bestaat om de meest passende rechtsvorm voor de onderneming aan te 
nemen. Roeloffs3  is van mening dat in ons huidige belastingstelsel die vrije keuze niet bestaat. 
Hoewel volgens hem de rechtsvorm der N V fiscaal veelal duurder is zijn vele ondernemers, vooral 
diegenen met expanderende bedrijven, in verband met het grote verschil van het maximale margi-
nale 1E-tarief (701/2 %) en het v Ps-tarief (47%) wel verplicht naar de N V-vorm over te gaan. Mede 
op grond van zijn persoonlijke ervaring is hij ervan overtuigd dat zeer veel besloten NV's aan dit 
verschil in belastingdruk hun ontstaan te wijten hebben. 

Ik acht deze visie onvoldoende genuanceerd. Ik ben het volledig met hem eens dat de in-

tarieven in ons land veel te hoog zijn en dat ook de marge tussen het is-tarief en het VP B-tarief te 
groot is. In zoverre ben ik het bovendien met Roeloffs eens indien hij daaruit concludeert tot 
een zekere drang naar de rechtsvorm der Nv. Het gaat mij echter bepaald te ver indien hij stelt 
dat er geen vrije keuze zou bestaan. Zoals ik hieronder nog zal uiteenzetten is het globale even- 
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	wicht onder andere hierop gebaseerd dat de Nv winstuitdelingen doet welke bij de aandeelhouders 

*De heer Tj.S.Visser maakte mij er op attent, dat door Kardinaal Nicolaus van Cusa (1401-1464) reeds een vierkant 
was geconstrueerd even groot als een cirkel althans met een zo geringe afwijking dat deze geen enkele practische betekenis 
had. In dit licht bezien maakt de opmerking van de Minister over de onmogelijkheid van de kwadratuur van de cirkel meer 
een retorische dan een reële indruk! 



met 1B worden belast. Het is vanwege deze dubbele belastingheffing van dividenden dat Roeloffs 
de Nv op de lange duur fiscaal ongunstiger acht. De ondernemers met expanderende bedrijven, 
welke Roeloffs meer in het bijzonder op het oog heeft, zijn voor de financiering van de expansie 
van hun onderneming op winstinhouding aangewezen zodat voor hen de NV fiscaal op korte 
termijn juist niet duurder is. De keuze van de rechtsvorm wordt voor deze ondernemers derhalve 
bepaald door de te voeren uitdelingspolitiek. Wordt een andere uitdelingspolitiek gevoerd dan 
verschuift daarmede het fiscale perspectief op de NV en komen de fiscale overwegingen van het pro 
en contra de overgang naar de N v-vorm er weer anders uit te zien.* Behalve aan het door Roeloffs 
gesignaleerde verschil in belastingdruk van het marginale 1B-tarief en het v P B-tarief dient men 
bovendien aandacht te wijden aan de mogelijkheid bij overgang naar de rechtsvorm der N V stille 
reserves—goodwill daaronder begrepen—, tegen een proportioneel 1B-tarief af te rekenen. Deze 
mogelijkheid vormde vooral in het verleden een stimulans om de rechtsvorm der Nv te kiezen. 

De fiscale overwegingen zijn naar mijn mening—waaraan eveneens persoonlijke ervaring ten 
grondslag ligt—echter minder doorslaggevend dan Roeloffs het wil doen voorkomen. Er zijn 
Met-fiscale overwegingen welke even belangrijk of zelfs belangrijker zijn voor de keuze van de rechts-
vorm der N V, zoals de beperkte aansprakelijkheid tegenover schuldeisers; de continuïteit van de 
onderneming, welke althans juridisch een zelfstandig bestaan gaat leiden, onafhankelijk van het 
al dan niet in leven zijn der eigenaren; het vereenvoudigen van de overdraagbaarheid van in de 
onderneming gestoken vermogen of delen daarvan; het creëren van de mogelijkheid om een 
bepaalde erfgenaam op de duur in het bedrijf te laten opvolgen, enzovoorts.** Juist bij de groei van 
de onderneming gaan deze overwegingen een steeds grotere rol spelen. Indien er dan ook emigratie 
naar de NV-vorm zou bestaan, leidt dit nog niet dwingend tot de conclusie dat er geen globaal even-
wicht zou bestaan. Roeloffs4  zegt hierover: 'De term 'globaal evenwicht' geeft de huidige situatie 
'niet geheel juist weer. Ondanks de dubbele belasting gaat regelmatig een groot aantal particuliere 
'ondernemingen over naar de Nv-vorm en de weg terug wordt weinig bewandeld.' Het door Roeloffs 
gesignaleerde feit doet zich inderdaad voor, doch rechtvaardigt niet zijn conclusie ten aanzien 
van het globale evenwicht. Geheel los van de fiscale overwegingen is het nu eenmaal zo dat onder-
nemingen bij voortgezette groei op een punt aanlanden, dat zij op de organisatievorm der N V 
zijn aangewezen. Dat het tegenovergestelde zich vrij zelden voordoet behoeft dacht ik nauwelijks 
betoog. 

Het globale evenwicht collectief en individueel bezien 
De beide sectoren van het bedrijfsleven, de particuliere ondernemingen en de N V's, zijn onge-

ordende massa's van de meest uiteenlopende individuele grootheden, welke elk voor zich slechts 
èèn punt gemeen hebben met de grootheden uit dezelfde sector, namelijk de juridische organisatie. 
Vergelijkt men de beide sectoren met elkaar, dan kan men grofweg stellen dat de particuliere 
ondernemingen de kleine tot middengrote en dat de NV's de middengrote tot grote ondernemingen 

*In dezelfde zin als door mij wordt verdedigd Helmichl in een polemiek met Lindeyer 2, wiens visie meer in de richting 
van Roeloffs gaat. **De Langen2  gaat zelfs zover dat hij de juridische voordelen welke aan de N V kleven als een positieve 
rechtsgrond voor de v P B wil aanvaarden. 
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zijn.* Het komt er dus op neer, dat het globale evenwicht betrekking heeft op sectoren, welke 
zozeer qua opbouw en, wat de samenstellende delen betreft, qua structuur verschillen, dat verge-
lijking van de belastingdruk op beide sectoren in haar totaliteit niet mogelijk is. Men kan daarom 
niet zeggen, dat het globale evenwicht aanwezig is, doch alleen dat het in meer of mindere mate 
wordt nagestreefd. Men zou het kunnen beschrijven als de mate van het succes, dat de fiscale 
wetgever heeft met zijn politiek van actieve neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm. 

Toch is hiermee over het globale evenwicht nog niet het laatste woord gezegd. Zoals hiervóór** 
reeds naar voren is gebracht beschouwde de Minister het globale evenwicht als een ideaal met 
betrekking tot de individuele ondernemingen. Weliswaar was hij van mening, dat een evenwicht 
in de zin van een individuele gelijkheid tussen de ondernemingen van beiderlei categorie niet moge-
lijk is, doch dat nam niet weg, dat het nastreven van het globale evenwicht voor hem een beginsel-
programma was bij het oplossen van problemen, waarin wel de belastingheffing van de individuele 
onderneming aan de orde komt. Zo werd bij de behandeling van de grondslag van de v P B in de 
M. v. A. 1  opgemerkt dat juist was de opmerking van 'vele leden' der Tweede Kamer die als een 
argument ten gunste van de v P B aanvoerden de voorkoming van ongewenste concurrentieverhou-
dingen tussen particuliere ondernemingen en N V's. Ten aanzien van de heffing van is over de aan-
merkelijk-belangwinst, welke eveneens in het kader van een evenwichtige belastingheffing werd 
verdedigd, werd opgemerkt 2 : 'Uit een oogpunt van gelijkheid, mede met het oog op de concurrentie-
'positie is een fiscaal regime dat de besloten NV met haar aandeelhouders de mogelijkheid biedt 
'de fiscale lasten te beperken tot de vennootschapsbelasting noch ten opzichte van de open N V, 
'noch ten aanzien van de persoonlijke ondernemingen verdedigbaar.' 

In dit geschrift wil ik onderzoeken hoe het vraagstuk van de belastingheffing van besloten N V's 
in de Wet is 1964 is opgelost, waarbij ik als uitgangspunt neem het streven van de wetsontwerpers 
naar een globaal evenwicht. De zoëven geciteerde passage is een aanknopingspunt bij dat onder-
zoek. Het is daartoe noodzakelijk, dat een nadere beschrijving van het globale evenwicht vooraf-
gaat, waaronder ik een weergave in grote lijnen van de belastingdruk op de particuliere onderne-
mingen en van NV's versta. Als inleiding tot deze beschrijving van het globale evenwicht wil ik 
eerst aandacht wijden aan de winst als object van belastingheffing. 

§3. DE WINST ALS OBJECT VAN DE BELASTINGHEFFING 

Onderscheid tussen jaarwinst en totale winst 
Het object van belastingheffing bij persoonlijke ondernemingen en bij N V'S is hetzelfde, namelijk 

de winst.*** Art.7 Wet 'B 1964 zegt hierover: 'Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen, 
'die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming.' Deze bepaling, 

*In verband met het globale evenwicht zou men eigenlijk moeten spreken van ondernemingen met een kleine tot midden- 

52 	grote en met een middengrote tot grote winst. Ervan uitgaande dat er een relatie bestaat tussen de grootte van de onder- 
neming en de grootte van de winst meen ik—zij het met enige reserve—de in de tekst gemaakte onderscheiding te mogen 
handhaven. **Zie blz. 50. ***In deze paragraaf komt de winst als object van belastingheffing van de persoonlijke onder-
nemer en van de N V ter sprake. Er wordt derhalve geen aandacht besteed aan de aandeelhouders in de NV welke de rechtheb-
benden zijn op haar winst nadat deze met V P B is verminderd. Een aantal van de in deze paragraaf te ontwikkelen gedachten 
zijn mutatis mutandis echter ook op de aandeelhouders als winstgerechtigden van toepassing. 



is ingevolge art. 6, lid 2 Besluit v P B 1942j° art. Wet 921B 1964 ook van toepassing op de VP B 

behoudens een drietal hierna nog te bespreken uitzonderingen. Brulll spreekt van het programma 
van art. 6, lid 1 Besluit I B 1941—thans art. 7 Wet is 1964—, waarin hij twee richtlijnen voor de 
fiscale winstberekening ziet uitgestippeld: 
1. alle voordelen, hoe ook ontstaan, zijn winst*; hieruit volgt dat de winst het verschil vormt van 

eind- en beginvermogen, nadat met kapitaalsmutaties, winstuitkeringen en onttrekkingen 
wegens belastingbetaling rekening is gehouden; 

2. het gaat daarbij niet om de winst, welke in een bepaald tijdvak wordt behaald—de jaarwinst—
maar om de winst gedurende het gehele bestaan van de onderneming—de totale winst—. 

Welke winst is uitgangspunt voor de vergelijking van de belastingdruk? 
Welk van beide soorten winst dient nu bij de beschrijving van het globale evenwicht als object 

van belastingheffing in ogenschouw te worden genomen? De jaarwinst, welke Brill1 2  omschrijft 
als dat deel van de totale winst dat aan een bepaald jaar dient te worden toegerekend, is daarvoor 
niet geschikt omdat zij een te korte tijdsduur omvat. Ook aan het gebruik van de totale winst 
kleeft echter een bezwaar hetgeen wordt veroorzaakt door het verschil in karakter tussen natuurlijke 
en rechtspersonen. De bestaansduur van ondernemingen uitgeoefend door natuurlijke personen, 
wordt in fiscaal opzicht begrensd door de levensduur van een natuurlijk persoon. Al is er dan ook 
door de mogelijkheid van het doorschuiven van de onderneming voor de fiscale boekwaarde naar 
erfgenamen, naar opvolgende kinderen of naar een overnemende NV een zekere objectivering ten 
aanzien van de onderneming in de in bereikt, dat neemt niet weg dat de fiscale wetgever voor de 
1B uitgaat van de subjectieve ondernemer en niet van de objectieve onderneming. 3  De totale winst 
van de particuliere ondernemer beslaat daarom niet alleen theoretisch doch—behoudens boven-
genoemde uitzonderingen—ook praktisch een beperkte, in de tijd te meten en door de persoonlijke 
lotgevallen van die ondernemer bepaalde periode. 

Bij N V'S is dit echter geheel anders. Daar staat het objectieve karakter duidelijk op de voorgrond. 
Treffend blijkt dit bij overlijden van de aandeelhouder of bij overdracht van aandelen. De N V 
wordt door zulke evenementen als subject van belastingheffing niet aangetast. Ofschoon een 
N V ontbonden kan worden—hetgeen te vergelijken is met het overlijden van de persoonlijke 
ondernemer—, kan, wanneer de onderneming der NV wordt beëindigd of door de NV wordt verkocht, 
de N V als rechtspersoon blijven voortleven. Het gebeurt niet zelden, dat de Nv dan een nieuwe 
onderneming entameert, eventueel nadat de aandelen in de Nv zijn verkocht. Het zou weinig zin-
vol zijn bij de beschrijving van het globale evenwicht uit te gaan van een even beperkte bestaansduur 
van de Nv als van de persoonlijke onderneming. Het irreële daarvan is dat men dan zou moeten 
rekenen met de fiscale gevolgen van de liquidatie der NV, welke zeer ingrijpend kunnen zijn,—men 
denke aan heffing van v P B over stille en beclaimde reserves en van is over liquidatie-uitkeringen— 
terwijl dit evenement zich binnen de gezichtskring van de beoordelaar waarschijnlijk niet zal voor- 	53 

*Volledigheidshalve merk ik op dat in de sfeer van de persoonlijke onderneming een voordeel dan pas tot de winst 
behoort, indien er een zeker causaal verband met de onderneming bestaat. Is dit verband eenmaal aanwezig dan doet het 
er niet toe onder welke naam en in welke vorm het voordeel verkregen wordt. In de N v-sfeer speelt het causaliteitsvraag-
stuk geen rol, omdat art. 8 Besluit V P a 1942 het gehele vermogen der NV tot bedrijfsvermogen stempelt, zodat elk voor-
deel tot de winst behoort. 



doen. Doch ook al houdt men rekening met liquidatie der N V dan nog is de bestaansduur van de 
NV in het algemeen zoveel langer dan van de persoonlijke onderneming, dat de vergelijking der 
belastingdruk daardoor reeds wordt scheefgetrokken. 

Zinvoller lijkt mij dan ook dat de belastingdruk over een bepaalde periode wordt vergeleken, 
welke periode zodanig zou moeten worden gekozen, dat zij voor de persoonlijke ondernemer de 
gehele bestaansduur van zijn ondernemerschap bestrijkt en dus betrekking heeft op zijn totale 
winst en voor de NV een gedeelte van haar bestaansduur en dus een gedeelte van haar totale winst 
omvat. Teneinde voor de N V dit gedeelte van de totale winst en de erop rustende belastingdruk 
op een overeenkomstige wijze te berekenen dient de vermogenstoename van de N V in de betref-
fende periode te worden vastgesteld, dienen de plaatsgevonden onttrekkingen te worden bijgeteld 
en dient daarbij rekening te worden gehouden met de latente belastingdruk van de v P B over de 
stille reserves en de zogenaamde beclaimde reserves en van de 1s over de meerwaarde boven het 
gestorte aandelenkapitaal.* 

In beginsel voor N ven persoonlijke onderneming hetzelfde winstbe grip 
Uit de verwijzing in art. 6, lid 1 Besluit v P B 1942 naar de regels welke in de IS gelden voor de 

winstberekening blijkt dat voor NV en persoonlijke onderneming in beginsel hetzelfde winstbegrip 
geldt. Dit is zowel van toepassing op de jaarwinst als op de totale winst. Dit wordt niet anders 
indien de totale winst van de persoonlijke ondernemer wordt vergeleken met een gedeelte van de 
totale winst van de NV. 

Op deze gelijkstelling van het winstbegrip in de is en de v P B wordt in art. 6 lid 2 van het Besluit 
v P B 1942 echter een tweetal uitzonderingen gemaakt, dat sinds 1 januari 1965 nog met een derde 
is uitgebreid, namelijk het geval dat een NV wordt opgericht met toepassing van de zogenaamde 
geruisloze overgang, zoals deze wordt geregeld in art. 18 Wet t B 1964. Omdat de NV dan start met 
lagere fiscale boekwaarden dan welke verkregen zouden zijn indien de inbreng in de N V had plaats-
gevonden voor de waarden in het economisch verkeer**, wordt een groter bedrag aan v P B onder-
worpen dan overeenkomt met de totale bedrijfseconomische winst van de N V. Over dit verschil 
wordt bij de inbrengers aanvankelijk minder 'B geheven, doch later kan dat verschil minus de 
v P B nog eens met is worden getroffen; niettemin wordt dan uiteindelijk over hetzelfde bedrag 
belasting geheven, zij het dat ten dele een verschuiving van de Is-heffing naar de v P s-heffing kan 
intreden. Het betreft hier een faciliteit, welke op verzoek van belastingplichtigen en onder door 
het Ministerie van Financiën te stellen voorwaarden 2  zal kunnen worden toegepast en welke als 
een inbreuk op het subjectieve karakter van het ondernemingsbegrip in de is kan worden be-
schouwd. 

De beide andere uitzonderingen op de gelijkstelling van het winstbegrip voor de N V en de 

54 	*Geabstraheerd is van mogelijke afwijkingen tussen de totale winst en de vermogenstoename, zoals deze kunnen ont- 
staan bijvoorbeeld als gevolg van de investeringsaftrek en van onvolledig genoten verliescompensatie. Deze afwijkingen 
komen hieronder nog aan de orde. "'Waarde in het economisch verkeer' is het nieuwe waardebegrip dat bij de Algemene 
belastingherziening 1960 is ingevoerd. Van Wiek' heeft aangetoond dat deze nieuwe waardeformule de misverstanden rond 
de verschillende waardebegrippen alleen maar heeft vergroot. Omdat de waardeformule als zodanig voor mijn betoog niet 
van wezenlijke betekenis is, zal ik de uitdrukking `waarde in het economisch verkeer' zonder kritiek overnemen. 



particuliere ondernemer hebben betrekking op de gevallen waarin krachtens uitdrukkelijk 
wetsvoorschrift wordt afgeweken van gelijkheid van winstbegrip, en op de gevallen waarin het 
verschil in wezen tussen NV en natuurlijk persoon leidt tot afwijkend winstbegrip. 

Dit verschil in wezen is grotendeels al in de wettelijke bepalingen neergelegd en in zoverre vallen 
deze beide uitzonderingen dus samen. De laatste uitzondering heeft echter een zelfstandige beteke-
nis in die gevallen waarin de rechter op grond van het verschil in wezen tussen Nv en particuliere 
ondernemer zou besluiten een verschillende uitleg aan het begrip winst te geven. Een voorbeeld 
hiervan—dat ook door Brfilll werd aangehaald—is de beslissing van de Hoge Raad2, welke de 
opwaardering op grond van het verbeteren van een door de fiscus aanvaard doch niettemin foutief 
stelsel voor de vP B tot de winst rekende, niettegenstaande hij vroeger 3  in een soortgelijke situatie 
voor de is had toegestaan dat deze waardesprong pas bij overlijden of eerdere bedrijfsbeëindi-
ging behoefde te worden afgerekend. Dit verschil in behandeling werd door de Hoge Raad gemo-
tiveerd met een verwijzing naar het progressieve1B-tarief dat in tegenstelling tot het proportionele 
vPB-tarief onredelijk zwaar zou drukken en naar het onredelijk lange uitstel van belasting dat de 
NV zou genieten door uitstel van afrekening. 

Het verschil in wezen tussen de belastingsubjecten van i n en vPB heeft de fiscale wetgever geleid 
tot een aantal afwijkingen van de formele gelijkstelling van het object der belastingheffing van 
in en vPB.* Terecht gaf de Minister 5  bijzondere aandacht aan de belangrijkste inbreuk, welke 
inhoudt dat bij de Nv de beloning van het bestuur van de onderneming ten laste van de winst van de 
N V mag worden gebracht, terwijl dit bij de persoonlijke onderneming waar de bedrijfseigenaar 
zelf actief aan de bedrijfsvoering pleegt deel te nemen, niet het geval is met de beloning voor de 
arbeid van de bedrijfseigenaar. Voor wat betreft de winstaandelen, welke aan bestuurders zijn toe-
gekend, is dit uitdrukkelijk bepaald in art.13, lid 1 onder a Besluit v PB 1942 (art. 8, lid 1 Ontwerp 
Wet vPB 1960), hetgeen overigens niet nodig was, omdat reeds in de omschrijving van het fiscale 
winstbegrip ligt opgesloten dat de beloningen van de bestuurders voor de Nv kosten vormen. 
Tot deze beloningen behoren ook de kosten verbonden aan het opbouwen van een oudendags-
en wezenvoorziening voor de bestuurders, waarbij het om het even is of de Nv de daaraan 
verbonden risico's in eigen beheer houdt, dan wel deze geheel of gedeeltelijk bij een verzekering- 
maatschappij of pensioenfonds onderbrengt. Met name op dit punt is de particuliere ondernemer 
in een nadelige positie. Voor hem geldt slechts de beperkte lijfrentepremie-aftrek van f 5.000,— 
welke overigens naast de pensioenmogelijkheid 66k voor de directeur der Nv geldt. De beloningen 
van commissarissen zijn onder de vigeur van het Besluit vPB 1942 eveneens aftrekbaar van de 
fiscale winst. In art. 10 van het Ontwerp Wet vPB 1960 is echter een afwijkende regeling getroffen, 
welke inhoudt dat slechts de helft van de beloning, voorzover deze f2.000,— te boven gaat, 
aftrekbaar is. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de voor de vPB aftrekbare beloningen voor 
bestuurders wel aan IB onderhevig zijn. 

Uiteraard geldt dit laatste evenzeer voor de beloning aan de aandeelhouders voor de terbeschik-
kingstelling van kapitaal, welke echter niet aftrekbaar is van de fiscale winst der Nv hetgeen 

*Van Roosmalen4  acht het aantal verschilpunten zo groot, dat hij in de zoeven gememoreerde gelijkstelling van I B 

en VPB in de Leidraad v p is en vs 1942 niet meer ziet dan een vage gelijkenis in uitwerking. Het lijkt mij dat het aantal 
verschilpunten minder groot is dan hij suggereert. 

55 



inhoudt dat dubbele belastingheffing van de dividenden optreedt. Om alle twijfel omtrent de 
bedoeling van de fiscale wetgever uit te sluiten wordt in art.14 Besluit v P B 1942, respectievelijk 
art. 9 Ontwerp VPB 1960 bepaald dat de uitkeringen aan aandeelhouders niet als fiscaal aftrekbare 
bedrijfskosten gelden. Op deze dubbele belastingheffing van dividenden, waarop talloze malen 1  
kritiek is uitgeoefend, doch waarover tegenwoordig meer genuanceerd wordt gedacht 2  zal ik thans 
niet verder ingaan, omdat dit onderwerp hieronder nog herhaaldelijk ter sprake zal komen. 

Van de overige gevallen, waarin het winstbegrip voor de V PB afwijkt van de IB noem ik, met 
terzijdelating van bijzondere regelingen voor spaarbanken, verzekeringmaatschappijen, effecten-
beleggingsmaatschappijen enz., vooral de deelnemingsvrijstelling welke uitsluitend in de Nv-sfeer 
geldt en de vrijstelling van f 10.000,— bij staking van een persoonlijke onderneming. Daarnaast 
zijn er verschillen met betrekking tot de investeringsaftrek, giftenregeling, reorganisatiewinst en 
verliescompensatie. 

Uit deze beperkte opsomming blijkt wel dat de generalisatie dat de winst als object van belasting-
heffing voor de particuliere ondernemer dezelfde is als voor de Nv de feitelijke situatie vrij aardig 
weergeeft. 

Het verband tussen jaarwinst en totale winst 
Hiervóór gaf ik al de omschrijving door Brüll van de jaarwinst als het gedeelte van de totale 

winst dat aan een bepaald jaar dient te worden toegerekend. Ik kan mij met deze omschrijving wel 
verenigen mits men zich daarbij realiseert dat de som der jaarwinsten kan afwijken van de totale 
winst. Voordat ik deze afwijkingen bespreek is het zinvol eerst enige aandacht aan de slotwinst*  
te besteden. Ik versta hieronder de winst, welke bij het staken der onderneming wordt gemaakt, 
hetzij in feite, hetzij krachtens wetsfictie. Het lijkt mij zinvol naast het begrip `slotwinst' het begrip 
'potentiële slotwinst' in te voeren. Dit is de slotwinst welke op enig tijdstip zou ontstaan, indien 
op dat tijdstip de onderneming zou worden gestaakt. Op analoge wijze kan men spreken van 
potentiële totale winst. 

Het staken der onderneming kan verschillende oorzaken hebben en naar gelang van die staking 
heeft de slotwinst een ander karakter. Voor de v P B maakt dit geen verschil, doch voor de is zijn 
telkens andere bepalingen van toepassing. 
De slotwinst kan voor de persoonlijke ondernemer zijn: 
1. overdrachtswinst, 2. liquidatiewinst, 3. overlijdenswinst, 4. huwelijksgemeenschapswinst, 
5. eindafrekeningswinst. 
Het overlijden van de ondernemer, dat aanleiding geeft tot de overlijdenswinst en de ontbinding 
van de huwelijksgemeenschap, anders dan door het overlijden van de ondernemer, welke aanleiding 
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	geeft tot de huwelijksgemeenschapswinst, worden in art. 15, leden 1 en 2 Wet is 1964 als fictieve 

*Ik heb deze uitdrukking verkozen boven de uitdrukking eindafrekeningswinst, omdat de laatste term als men haar 
letterlijk opvat te beperkt is. Ik erken dat ook aan de uitdrukking slotwinst een bezwaar kleeft, omdat de winst bij gedeel-
telijke overdracht niet door dit begrip wordt gedekt. Ik moge voor een nadere uiteenzetting hierover verwijzen naar het 
prae-advies dat Van Dijcks in 1965 voor de Broederschap der Notarissen heeft uitgebracht. 



overdrachten bestempeld. De overlijdenswinst en de huwelijksgemeenschapswinst behoren dus 
onder de jaarwinst. Ingevolge art. 7, lid 2 Besluit 1B 1941 behoorden deze winsten daarentegen tot 
de eindafrekeningswinst. Deze laatste, thans geregeld in art. 16 Wet 1B 1964 omvat alleen nog maar 
uitzonderingsgevallen, zoals emigratie van de ondernemer met het medenemen van zijn onder-
neming naar het buitenland, voortzetting door de aan de onderneming welke vóór het huwelijk 
door de vrouw is uitgeoefend enz. Hoewel overdrachts-, liquidatie-, overlijdens- en huwelijksge-
meenschapswinst dus tot de jaarwinst behoren, wil ik dit laatste begrip voor het vervolg van dit 
geschrift reserveren voor de gewone jaarwinst. 

Men kan nu de formule opstellen: de totale winst is gelijk aan de som van de jaarwinsten plus 
de slotwinst*, terwijl men analoog hieraan de formule kan opstellen: de potentiële totale winst 
is gelijk aan de som van de jaarwinsten plus de potentiële slotwinst. Naar mijn mening dient bij de 
vergelijking van de belastingdruk van persoonlijke ondernemingen en van N V's de eerstgenoemde 
formule voor de persoonlijke ondernemingen, de laatstgenoemde voor de NV's te worden 
gehanteerd. 

Oorzaken van het ontstaan van slotwinst 
Men kan zich afvragen hoe het komt dat bij het staken der onderneming slotwinst kan ontstaan. 

De oorzaken hiervan dient men te zoeken in de eerste plaats in de bepaling van de jaarwinst 
volgens goed koopmansgebruik en daarnaast in verschillende wettelijke bepalingen welke een 
inbreuk inhouden op de jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik. 

Volledigheidshalve kan nog worden gewezen op de mogelijkheid dat slotwinst ontstaat als 
gevolg van een zeer bijzonder ingrijpen van de rechter in de belastingzaken. Ik denk hierbij aan 
het zoéven genoemde arrest van de Hoge Raad, waarbij werd bepaald dat in de 1B-sfeer de waarde-
sprong als gevolg van het verbeteren van een weliswaar foutief, doch door de fiscus in het verleden 
aanvaard stelsel van winstberekening, pas bij overlijden of eerdere bedrijfsbeëindiging tegen het 
bijzonder tarief behoefde te worden afgerekend. 

Een ander voorbeeld is het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenboschl, waarin werd bepaald 
dat bij overlijden van de echtgenote van de ondernemer het verschil van de boekwaarde en de wer-
kelijke waarde van het vererfde gedeelte op de overlijdensdatum behoorde tot de eindafrekenings-
winst van art. 7, lid 2 Besluit I B 1941. 

Wanneer men deze incidentele oorzaken terzijde laat, dan komt eerst de jaarwinstbepaling vol- 
gens goed koopmansgebruik aan de orde als een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van slotwinst. 

Bij het bepalen der jaarwinst moet men de baten en de kosten zo goed mogelijk toerekenen aan 
een bepaald jaar. Dit geeft vooral moeilijkheden met de toerekening van de kosten, waaronder 
ik conform J. L. Mey 2  de voorzienbare en calculeerbare offers versta. In veel gevallen—men 
denke als specifiek voorbeeld aan de kosten van rente en afschrijving, welke door het bedrijfs-
middelencomplex worden opgeroepen—zullen die offers zich over een lange periode van de 
economische bedrijvigheid uitstrekken, waarin een groot aantal overlappende en met elkaar samen-
hangende productieprocessen plaatsvindt. Het is niet eenvoudig elk jaar weer opnieuw vast te 

*Dat deze formule niet altijd opgaat zal hieronder worden besproken. 
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stellen wat voorzienbare offers zijn welke als kosten aan het betreffende jaar moeten worden toe-
gerekend, en wat winst is welke dient ter dekking der niet-voorzienbare offers.' Eigenlijk kan dit 
pas na beëindiging der bedrijfsuitoefening, wanneer alle opeenvolgende en onderling samenhan-
gende bedrijfshandelingen zijn geëindigd, worden vastgesteld. Om die winst tussentijds elk jaar 
opnieuw weer vast te stellen vereist arbitraire schattingen. Bij de schattingen gaat men terwille 
van het gemak en van de onderlinge vergelijkbaarheid van de jaarcijfers uit van een systeem dat 
voor een reeks van jaren wordt gehanteerd, onafhankelijk van de vermoedelijke uitkomst.* 

Er zijn met name twee oorzaken aan te wijzen waarom de winstbepaling volgens goed koop-
mansgebruik er toe leidt dat de totale winst afwijkt van de som der jaarwinsten en er slotwinst 
ontstaat. 

In de eerste plaats is het gebruikelijk bij de winstbepaling een zekere mate van voorzichtigheid 
in acht te nemen omdat de vraag wat voorzienbare offers zijn nu eenmaal arbitraire elementen 
in zich draagt. Deze voorzichtigheid heeft zowel betrekking op de toerekening aan de bedrijvig- 
heid, welke in het verleden heeft plaatsgevonden van voorzienbare offers welke nog in de toekomst 
moeten plaatsvinden als op de toerekening van in het verleden gebrachte offers aan de toekomstige 
bedrijvigheid. In verband met de eis der voorzichtigheid wordt het systeem van jaarwinstbepaling 
in vele gevallen zodanig gekozen dat een tussentijds nog niet gerealiseerde vermogensafname als 
verlies wordt beschouwd, doch een nog niet gerealiseerde vermogenstoename daarentegen niet als 
winst wordt geregistreerd. In de omschrijving van het systeem van goed koopmansgebruik komt 
deze zgn. dubbele waardestandaard naar voren als waardering op kostprijs of lagere markt- c.q. 
beurswaarde. 

De tweede oorzaak welke ertoe leidt dat de jaarwinstbepaling volgens goed koopmansgebruik 
aanleiding geeft tot het ontstaan van (potentiële) slotwinst is gelegen in het feit dat goed koopmans-
gebruik meebrengt dat een systeem wordt gevolgd dat meestal voor een tamelijk lange periode 
geldt. Het gevolg hiervan is een mindere wendbaarheid om wijzigingen, welke zich tussentijds 
voordoen, te registreren. Bij de vermogensbepaling welke leidt tot de vaststelling van de (poten-
tiële) slotwinst is het daarentegen wel mogelijk de inmiddels opgetreden veranderingen in te 
calculeren. 

De winstbepaling volgens goed koopmansgebruik kan derhalve op grond van de beide hier-
boven uiteengezette oorzaken tot vorming van stille reserves leiden. Ik denk daarbij vooral aan de 
stille reserves in de waardering van: 
bedrijfsmiddelen, door een voorzichtige schatting van levensduur en residuwaarde; 
voorraden, door gebruikmaking van normale voorraadstelsel, lifo-stelsel enzovoorts.; 
onderhanden werken, door gebruikmaking van 'vaste kosten'-stelsel en door uitstel van 
winstneming; 
pensioen- en garantieverplichtingen, door deze pessimistisch te begoten. 

Ook door muntontwaarding kunnen stille reserves ontstaan voorzover goed koopmansgebruik 
toelaat de winsten welke daardoor ontstaan niet in de jaarwinst op te nemen. 

*Men zie hierover uitvoeriger IJsselmuiden*. Deze zet op een mij overtuigende wijze uiteen, dat het begrip 'goed 
koopmansgebruik' niet wil zeggen : volgens de leer van de bedrijfseconomie. 



Behalve als gevolg van de winstbepaling volgens goed koopmansgebruik kan een tot slotwinst 
leidende afwijking van de totale winst en de som der jaarwinsten ontstaan als gevolg van wettelijke 
bepalingen. Ik noem daarbij de vervroegde afschrijving* en de vorming van fiscaal toelaatbare 
reserves. 

De faciliteit der vervroegde afschrijving—neergelegd in art. 10, leden 3 t/m 5 Wet is 1964, 
vroeger in art. 8, leden 3 t/m 6 Besluit IB 1941—leidt er toe dat stille reserves in de waardering van 
bedrijfsmiddelen ontstaan op analoge wijze als hiervoor is aangeduid bij de normale afschrijving 
op bedrijfsmiddelen. Hetzelfde gold met betrekking tot de afschrijving op bestellingen welke 
ingevolge art. 8, lid 2 Besluit in 1941 mogelijk was, doch in de Wet r B 1964 niet meer voorkomt. 

De fiscaal toelaatbare reserves zijn de bestemmingsreserves**, welke op de voet van art. 13 en 
14 Wet IB 1964 (vroeger art. 10 en 11 Besluit r B 1941) ten laste van de jaarwinst kunnen worden 
gevormd. Deze bestemmingsreserves zijn de reserve tot gelijkmatige verdeling van kosten en 
lasten***, de reserve assurantie eigen risico en de vervangingsreserve. Een fiscaal toelaatbare reserve 
is ook de nieuwe onbelaste reserve (art. 69 Wet 1B 1964j° art. 3 Wet Belastingherziening 1950). 

Afwijkingen tussen de totale winst enerzijds en de som der jaarwinsten plus de slotwinst anderzijds 
Hiervóór heb ik aangegeven dat de totale winst in beginsel gelijk is aan de som der jaarwinsten 

plus de slotwinst, doch dat hier afwijkingen kunnen ontstaan. Ik noem de investeringsaftrek, 
de beperkte verliescompensatie en de navorderingstermijnen.**** 

De investeringsaftrek—art. 11 Wet 1B 1964, vroeger art. 8a Besluit i B 1941—is een objectieve 
vrijstelling welke men als een tariefsverlaging kan beschouwen. Bij het staken van een onderneming 
worden de nog lopende investeringsaftrekken, resp. desinvesteringsbijtelling ineens afgerekend, 
behalve indien de staking plaats vindt door het overlijden van de ondernemer of door de ontbinding 
van de huwelijksgemeenschap anders dan door het overlijden van de ondernemer (art. 15, lid 1 en 2 
Wet 1B 1964). Ik merk nog op dat indien de staking van de onderneming gepaard gaat met over-
dracht van bedrijfsmiddelen desinvesteringsbijtelling wordt berekend voorzover bedrijfsmiddelen 
worden overgedragen binnen tien, respectievelijk zes jaren na de aanvang van het kalenderjaar, 
waarin de investering heeft plaatsgevonden. 

Afgezien van de aanloopverliezen van de eerste zes boekjaren der onderneming, welke aanloop-
verliezen onbeperkt compensabel zijn, geldt de verliescompensatie thans voor winsten van het 

*Eigenlijk houdt ook de regeling van de normale afschrijving op bedrijfsmiddelen (art. 10 Wet Is 1964) een beperking 
van de winstbepaling volgens goed koopmansgebruik in, doch eenvoudshalve heb ik de stille reserve, welke hierbij kan 
ontstaan genoemd in het kader van het goed koopmansgebruik. Volledigheidshalve merk ik op dat de vervroegde afschrij-
ving—tijdelijk?—voor alle bedrijfsmiddelen, welke na 31 januari 1964 zijn verworven buiten werking is gesteld. **Over de 
vraag of deze zgn. beclaimde reserves voorzieningen dan wel echte reserves zijn, zie men uitvoerig lisselmuidenl. ***Vol-
gens &WI' is de onderhoudsreserve, welke als een reserve tot gelijkmatige verdeling van kosten en lasten is te beschouwen, 
een correctiepost op het bedrijfsmiddel, waarop de onderhoudsreserve betrekking heeft. Opheffing van deze reserve draagt 
dan wel bij tot de bijzondere winst doch het nog te plegen onderhoud, waarvan de onderhoudsreserve zo goed en zo kwaad 
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mogelijk de waarde registreert, vermindert de waarde van het bedrijfsmiddel. **** Navorderingstermijnen kunnen tot af- 
wijkingen leiden indien de fiscus of belastingplichtige fouten hebben gemaakt, waarbij de jaarwinst of de slotwinst te hoog 
of te laag zijn berekend. Deze gevallen worden in belangrijke mate beperkt door de foutenleer van de Hoge Raad*, welke 
men zou kunnen omschrijven als het streven de fouten zodanig te herstellen dat zoveel mogelijk de totale winst gelijk is aan 
de som der jaarwinsten p lus de slotwinst. 



achterliggend jaar en van de zes komende jaren, zodat de periode van verrekening van verliezen 
en winsten in feite inclusief het verliesjaar zelf acht jaar beslaat. Dit is zonder twijfel een behoor-
lijk lange periode, doch dat neemt niet weg dat het kan voorkomen dat deze periode niet lang 
genoeg is, zodat verliezen overblijven, welke niet meer gecompenseerd kunnen worden. Men denke 
bijvoor beeld aan de aanzienlijke verliezen, welke vele op Indonesië georiënteerde maatschappijen 
leden als gevolg van de aldaar plaatsgevonden nationalisatie van Nederlands bezit. In vele, zo 
niet de meeste gevallen konden deze verliezen niet of niet ten volle worden gecompenseerd. 

In een bepaald geval is het zelfs de bedoeling van de bewindslieden dat geen verliescompensatie 
optreedt. Ingevolge art. 19, lid 7 van het Ontwerp v PB 1960 zullen bij overgang, anders dan krach-
tens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, van aandelen in een NV, welke haar onderneming geheel 
of nagenoeg geheel heeft gestaakt, voordien geleden verliezen niet met latere winsten kunnen 
worden gecompenseerd. Het behoeft geen betoog dat er een afwijking tussen de som der 
jaarwinsten en de totale winst ontstaat indien fiscale verliezen niet volledig met latere fiscale 
winsten kunnen worden gecompenseerd. 

Volledigheidshalve wijs ik er op dat in de v PB de verliescompensatie steeds binnen dezelfde 
Nv plaatsvindt, behalve in het geval een fiscale eenheid tussen meerdere NV's bestaat op de voet 
van art. 32 Besluit v PB 1942 j° art. 27 Besluit Winstbelasting 1940; ook dan is de verliescompen- 
satie van verschillende ondernemingen aan beperkingen onderworpen. De fictie van art. 8 Besluit 
v PB 1942, inhoudende dat het gehele vermogen als bedrijfsvermogen wordt beschouwd, brengt 
mee dat in de Nv-sfeer compensatie van winsten en verliezen van verschillende aan een en dezelfde 
Nv toebehorende ondernemingen plaatsvindt. In zoverre is de positie van de persoonlijke onder-
nemer dezelfde omdat voor deze eveneens compensatie van winsten en verliezen van verschillende 
ondernemingen geldt. Daarnaast geniet de persoonlijke ondernemer verliescompensatie met andere 
inkomsten, zodat het niet helemaal juist is voor de persoonlijke ondernemer te spreken van een 
afwijking tussen totale winst en som der jaarwinsten plus slotwinst. 

Na deze uiteenzetting over de winst als object van belastingheffing wil ik thans overgaan tot 
een beschrijving van het globale evenwicht. 

§4. BESCHRIJVING VAN HET GLOBALE EVENWICHT 

De drie pijlers waarop het globale evenwicht is gebouwd 
Na deze inleidende beschouwing over de winst als belastingobject en over de verhouding van 

jaarwinst en totale winst wil ik nader ingaan op de verschillen in belastingheffing, welke tesamen 
gestalte geven aan het globale evenwicht, dat door de fiscale wetgever wordt nagestreefd bij de 
belastingheffing van N v's en van persoonlijke ondernemers. 
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	Samenvattend zou ik willen stellen dat het globale evenwicht is gebouwd op drie pijlers, te 

weten het verschil in tarieven van 113 en vPB, de dubbele belastingheffing van dividenden* en de 

*Men kan twisten over de vraag of de uitdrukking dubbele belastingheffing van dividenden voldoende zuiver het ver-
schijnsel weergeeft dat de winst der N v met v P B wordt getroffen en dat het restant dezer winst, voorzover dit als dividend 
wordt uitgekeerd, aani  B  onderhevig is. Omdat zij zozeer ingeburgerd is heb ik deze uitdrukking echter gehandhaafd. 



verschuiving van belastingheffing naar de toekomst. De wijze waarop ik het globale evenwicht 
samenvat is afwijkend van die van de bewindslieden, toen zij schreven': 'Daarbij dient te worden 
'bedacht dat thans weliswaar enerzijds de vennootschapswinsten aan een tweetal heffingen zijn 
'onderworpen, doch anderzijds in het huidige systeem voor de niet uitgedeelde winst—in vele geval-
len van zeer lange duur—uitstel wordt gegeven van de betaling van 1B. Deze twee factoren tesamen 
'genomen zijn naast de tariefverhouding beslissend voor het vorenbedoelde globale evenwicht.' 
Ik geef er de voorkeur aan het uitstel van heffing van 1B over de niet-uitgedeelde winst te vervangen 
door het ruimer kader van de verschuiving van belastingheffing naar de toekomst. Ik kom dan 
tot de volgende indeling van de vergelijkingspunten van de belastingheffing van N V's en van 
persoonlijke ondernemers, welke ik achtereenvolgens zal behandelen: 
1. verschil in belastingtarieven 
2. dubbele belastingheffing over dividenden 
3. verschuiving van belastingheffing naar de toekomst. 

Verschil in belastingtarieven 
Het tarief V P B bedraagt met ingang van 1 januari 1966 47 % voor winsten boven f. 100.000,— 

en voor winsten van f. 100.000,— of minder een tarief dat via diverse trappen klimt van 43 % tot 
46%. In art. 21 van het Ontwerp Wet v P B 1960 werd aanvankelijk het toen nog geldende tarief 
van 45% verlaagd met 15% voor uitgedeelde winsten. In 1965 is bij een wijzigingsbrief' voorge-
steld deze tariefsverlaging te doen vervallen en is het tarief daarentegen verhoogd tot 43% á 47%, 
doch is tevens een in dein-sfeer liggende verbetering voor aandeelhouders aangekondigd.* 

Het normale tarief is loopt op van 0% tot maximaal 70 1/2 %. Dit laatste geeft de situatie niet 
geheel juist weer omdat het percentage van 70 1/2 % alleen wordt geheven van het belastbaar inko-
men, voorzover dit inkomen ca f. 120.000,— te boven gaat. Tot ca f. 120.000,— wordt een—van 
burgerlijke staat en kinderaantal afhangend—belastingbedrag geheven, dat lager is dan 70 1/2 %. 

Het percentage van 70 1/2 % is niet bruikbaar voor integrale tariefsvergelijking**; immers pas 
als het inkomen oneindig groot is, is het integrale1B-tarief 70 1/2 %. Zulk een integrale tariefsver-
gelijking kan geschieden zowel door middel van absolute belastingbedragen als door middel van 
percentages, doch door de progressie in het 1B-tarief is het uitdrukken van de tarieven in percen-
tages bewerkelijker en daarom minder gebruikelijk. Bij de marginale tariefsvergelijking*** daar-
entegen is het werken met percentages juist veel meer voor de hand liggend. 

De marginale tariefsvergelijking van de winsten van NV's en van persoonlijke ondernemers is 
vooral van belang wanneer men de heffing van v P B over de winst—dat is dus na aftrek van de 
beloning voor het bestuur—vergelijkt met de heffing van 1B bij de persoonlijke onderneming over 
hetzelfde gedeelte van de winst—dus na aftrek van een evengroot bedrag voor ondernemersloon 
als de directeursbeloning bedraagt—. Gezien de steile progressie van dets in de middeninkomens 
komt men al spoedig bij een marginaalin-tarief van 43% á 47%. Het hoogste IB-tarief is dan ook 	
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*Zie blz. 65. 'Onder integrale tariefsvergelijking versta ik dat de bedragen, respectievelijk percentages, welke aani B, 
respectievelijk v p a, over de jaarwinst, respectievelijk slotwinst, verschuldigd zijn met elkaar vergeleken worden. ***Margi-
nale tariefsvergelijking houdt in dat de bedragen, respectievelijk percentages, welke aan i a, respectievelijk v pa, over een 
margMale vergroting van de winst verschuldigd zijn vergeleken worden. 



62 

anderhalf maal zo hoog als het hoogste V P B-tarief! Vooral bij grote winsten, waarbij het margi-
nale tarief 70 1/2 % bedraagt, of althans benadert—is het vorenstaande een overweging welke pleit 
voor het oprichten van een N V. Het tariefsverschil krijgt nog meer betekenis wanneer men 
vergelijkt wat van de winst na belastingheffing overblijft. In de NV houdt men van winsten boven 
f. 100.000,— nog 53% over. Daarentegen is dit voor de particuliere ondernemer, die in het hoogste 
is-tarief valt nog geen 30%. Bekeken vanuit tariefsstandpunt kan deze laatste derhalve zijn netto-
overschot met + 75 % vergroten door de N v-vorm te kiezen. Daartegenover wordt de winst, 
welke aldus in de NV overblijft bij uitdeling aan 1B onderhevig. 

Behalve het normale progressief oplopende tarief kent de Wet 1B 1964, zulks in navolging van 
het Besluit is 1941, nog twee proportionele tarieven, te weten het 20 %-40 %-tarief en het 20 %- 
tarief.* Deze tarieven zijn van toepassing op enige inkomensbestanddelen, welke in de art. 57 en 
58 Weti B 1964 nader zijn aangeduid. In hoeverre deze tarieven bij uitkeringen aan aandeelhouders 
van toepassing zijn zal ik hieronder behandelen bij de dubbele belastingheffing van dividenden. 

In de sfeer van de persoonlijke onderneming zijn de bijzondere tarieven van toepassing bij het 
staken der onderneming. Op de slotwinst, welke dan kan ontstaan is het 20 %-40 %-tarief van 
toepassing, behalve indien het overlijdenswinst en huwelijksgemeenschapswinst betreft, in welke 
gevallen het 20%-tarief van toepassing is. Voor de slotwinst geldt bovendien ingevolge art. 8, lid d 
Wet IB 1964 een vrijstelling van f. 10.000,—. 

Dubbele belastingheffing van dividenden 
Over de winst van de persoonlijke ondernemer wordt uitsluitend 1B betaald. Een gedeelte van 

de winst van de NV is echter in beginsel tweemaal aan belastingheffing onderhevig. Over de winst 
der NV wordt namelijk eerst v P B geheven, terwijl over het restant dezer winst, voorzover deze 
als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, bij dezen—behoudens enige uitzonderingen 
—113 wordt geheven. 

De uitdrukking dividend dient men in dit verband ruim op te vatten. Het betreft niet alleen de 
uitdelingen in geld, welke in het gewone spraakgebruik als dividenden worden aangemerkt, doch 
ook liquidatie-uitkeringen, winstbonusaandelen enz. Voor de bewindslieden' was de centrale 
grondgedachte dat het totaal der door de N v behaalde winst na aftrek van de daarover verschul-
digde v P B, te eniger tijd inkomen moet worden voor de aandeelhouders of andere rechthebbenden 
op de winst. Met betrekking tot de vraag wanneer er voor de aandeelhouder belastbaar inko- 
men ontstaat, werd in de M. v. T. 2  gesteld dat de waarde-aanwas van een aandeel welke zichtbaar 
wordt gemaakt door een handeling tussen de N ven de aandeelhouder tot de inkomenssfeer behoort, 
terwijl indien de betrokken handeling tussen de aandeelhouder en een derde geschiedt de waarde-
aanwas geacht wordt binnen de vermogenssfeer te liggen. In de M. v. A. 3  werd dit standpunt nog 
nader gepreciseerd doordat tot de inkomenssfeer wordt gerekend elke naar buiten blijkende 
omzetting van winst als gevolg van een handeling tussen de Nv en de aandeelhouder. Volgens dit 
criterium is de meerwaarde boven het gemiddelde op de aandelen gestorte kapitaal in geval van 

*Gemakshalve laat ik hier het 10 %-tarief dat ingevolge art. 69 lid 5 Weti is 1964 geldt bij afkoop der nieuwe onbelaste 
reserve (n.o.r.) buiten beschouwing. 



inkoop van aandelen dividend, doch is de claim welke door de aandeelhouder ontvangen wordt 
belastingvrij.* 

In dit verband dient nog bijzondere aandacht aan winstbonusaandelen te worden geschonken, 
welke ingevolge art. 29, lid 1 Wet I n 1964 voor het nominaal bedrag als dividend worden 
beschouwd, voorzover niet blijkt dat storting heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden. In het 
V. V. der Tweede Kamer' werd door 'vele leden' kritiek uitgeoefend op de belastingheffing van 
winstbonusaandelen. Zij stelden dat door de uitgifte van deze aandelen niet anders plaatsvond 
dan dat een deel van het kapitaal van naam is veranderd. Naar hun mening zou eerst bij liquidatie 
der NV reden tot belastingheffing zijn over het aldus ten laste van de reserves gevormde aandelen-
kapitaal. De bewindslieden2  gaven hierop een uitvoerig antwoord, dat in twee gedeelten uiteen 
viel. Het theoretische gedeelte van hun antwoord was niet veel anders dan een herhaling van de 
reeds hiervóór genoemde stelling dat er pas van inkomen voor de aandeelhouders sprake is, indien 
de aanspraken op de winst der N V aan de aandeelhouders ten goede komen als gevolg van een 
rechtshandeling tussen de N V en de aandeelhouders, doch dan ook tot geen groter bedrag dan de 
nominale waarde. Daarnaast stelden de bewindslieden dat het practisch vrijwel niet mogelijk 
was een regeling te treffen, waarbij dela-claim op de winstbonusaandelen zou kunnen worden 
gehandhaafd tot de liquidatie.** De bewindslieden voegden daaraan toe dat naar maatschappe-
lijke opvattingen het winstbonusaandeel inkomen vormt; elders 5  merkten zij op dat diezelfde 
maatschappelijke opvattingen ertoe neigen aan het claimrecht van aandeelhouders bij emissie 
en aan het agiobonusaandeel het karakter van inkomen te ontzeggen. 

Naar mijn mening zijn de maatschappelijke opvattingen omtrent winstbonusaandeel, claim en 
agiobonusaandeel onvoldoende bepaald om daarop de beslissing om al dan niet belasting te 
heffen te funderen. Daar komt nog bij dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen bijvoorbeeld 
een stockdividend dat in de plaats komt van een normaal dividend in contanten en een winstbonus-
aandeel, waardoor een belangrijk gedeelte der winstreserves naar de rekening aandelenkapitaal 
wordt overgeboekt. Voor mij is echter de practische argumentatie doorslaggevend. Indien er geen 
belastingheffing over het bonusaandeel zou bestaan zou men er naar streven in plaats van 
dividend in contanten stockdividenden uit te keren en de tegenwaarde daarvan op de een of andere 
wijze belastingvrij in de zakken der aandeelhouders te laten vloeien. Dit zou allerlei maatregelen 
van de fiscale wetgever oproepen welke noodgedwongen ingewikkeld moeten zijn om alle mogelijke 
gevallen te dekken.*** 

Is de aandeelhouder een natuurlijk persoon die binnenlands belastingplichtige is—hetgeen de 
overgrote meerderheid der gevallen vormt—dan wordt bij hem over het dividend in geheven. 
Is hij niet-binnenlands belastingplichtige dan wordt volstaan met de door de NV op het dividend 

*Op de regel dat de waarde-aanwas gerealiseerd door een handeling tussen de aandeelhouder en een derde buiten de 
inkomenssfeer blijft, bestaan nog wel wat uitzonderingen. Buiten het geval dat de Minister zelf ook al noemt namelijk dat 
de handeling binnen het bedrijf verricht wordt, zijn nog als uitzonderingen te noemen de aanmerkelijk-belangregeling, de 	 63 
verkoop van aandelen 'cum dividend', de schenking van aandelen met dividendbewijzen (art. 27 lid 2 Weti B 1964) en de 
verkoop van aa ndelen in een N V welke binnenkort in liquidatie treedt, aan een ondernemer (art. 31 lid 3 WetI B 1964). **In 
dezelfde zin A .J.van Soest' en BMI° ***Volledigheidshalve merk ik nog op dat winstbonusaandelen in de bedrijfssfeer 
niet behoeven', doch wel mogen° worden geactiveerd. Itildlers sprak in dit opzicht van een vemhnftige Kompromiszlhsung, 
welke in Nede r land voor de belastingheffing van winstbonusaandelen is gevonden. 



in te houden dividendbelasting van 25%, welke dan voor de ontvangende aandeelhouder een 
eindheffing is en dus niet verrekenbaar is, tenzij hij een aanmerkelijk belang heeft, in welk geval 
de dividenden wel met is getroffen worden en de dividendbelasting zijn functie van voorheffing 
herkrijgt. Betreft dit een ingezetene van een land, waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting heeft gesloten, dan gelden van geval tot geval andere regels. Kent het betref- 
fende land een soortgelijke belasting als de Nederlandse dividendbelasting, dan wordt in de 
belastingverdragen meestal bepaald dat beide voorheffingen over en weer voor de wederzijdse inge-
zetenen geheel of gedeeltelijk worden teruggegeven. In een aantal belastingverdragen wordt voorts 
de Nederlandse aanmerkelijk-belangregeling uitgesloten dan wel beperkt. In het kader van dit 
geschrift zou het te ver gaan op deze verschillende regelingen gedetailleerd in te gaan. Volstaan 
moge worden met de opmerking dat ook in geval iemand die niet in Nederland belastingplichtige 
is, de dividendgenieter is, er toch sprake is van dubbele belastingheffing van dividenden, omdat het 
land van de woonplaats dan in beginsel het dividend belast. 

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, is het dividend bij deze met v P B belast, tenzij de 
aandeelhouder een NV is, voor welke de aandelen een deelneming vormen als bedoeld in art. 10 
Besluit v P B 1942. Dit is het geval indien de deelneming 25 % of meer van het geplaatste aandelen-
kapitaal uitmaakt of de deelneming wordt aangehouden in het kader van de eigen bedrijfsuit-
oefening.* Zou de aandeelhouder—rechtspersoon op zijn beurt het ontvangen dividend weer 
uitdelen aan zijn aandeelhouders of leden, dan zijn de ontvangers belast en is er toch weer sprake 
van dubbele belastingheffing van dividenden.** 

Eenvoudshalve zal hieronder worden uitgegaan van het prototype van de aandeelhouder, te 
weten de natuurlijke persoon die binnenlands belastingplichtige is. Deze wordt als volgt met ia 
getroffen over uitdelingen uit de N v: 
a. 

 
naar het progressieve tarief, dat oploopt van 0% tot marginaal 701/2 % in alle gevallen waarin 
niet een der onder b. of c. genoemde situaties aanwezig is. 

b. het proportionele tarief van 20 %-40 % bedoeld in art. 57 Wet i B 1964 indien het betreft liqui-
datie-uitkeringen (art. 25, lid  1  Wet  I B 1964) of een daarmede gelijkgestelde verkoopopbrengst 
(art. 31, lid 3 Wet 1B 1964) of indien het betreft de meerwaarde boven het gemiddeld op de 
aandelen gestort kapitaal bij inkoop van minstens 5 % der eigen aandelen (art. 57, lid 1 onder f 
Wetis1964). 

c. het proportionele tarief van 20% indien het betreft een fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie, 
bedoeld in art. 58 Wet IB 1964 en in art. 85 Wet IB 1964 j° art. 1 Wet op de Herkapitalisatie 
1957. Een herkapitalisatie op grond van eerstgenoemd karakter is slechts eens per tien jaar*** 
mogelijk en strekt zich dan niet verder uit dan het bedrag dat in de aan de herkapitalisatie voor-
afgegane tien jaar als progressief belast dividend is uitgekeerd. 

Het vraagstuk van de dubbele belastingheffing van dividenden heeft reeds vele pennen in beweging 
64 	gebracht. Dat deze dubbele heffing algemeen als een te zware belasting op dividenden wordt aan- 

*  I n art. 12 Ontwerp Wet v  P  B 1960 wordt het percentage van 25 tot 5 verlaagd en wordt de deelnemingsvrijstelling 
uitgebreid tot uitkeringen door en aan coöperaties en blijven eveneens voor- en nadelige koersresultaten op deelnemingen 
buiten de fiscale winst.  • •  Analoog art. 11 Besluit v Pil 1942 j °  Beschikking Beleggingsmaatschappijen.  ** •  De letterlijke 
tekst  sluit een kortere termijn niet uit. 



gevoeld blijkt wel uit de vele systemen, welke zijn uitgedacht om hierin verlichting aan te brengen.* 
Men kan erover twisten of de bijzondere 1B-tarieven bij liquidatie en met name bij herkapitali-

satie als een verlichting van de dubbele belastingheffing van dividenden zijn op te vatten. In ieder 
geval kan dit wel worden gezegd van het thans bij het Parlement aanhangig gemaakte voorstel 4  
dat een gedeelte van de v P B als een voorheffing op de I B zal gelden. Technisch zal dit aldus 
geschieden dat het dividend geacht wordt met 16% te zijn verhoogd, welke verhoging met de te 
betalen 1B verrekenbaar is.** 

Niet zelden wordt de dubbele belastingheffing van dividenden zwarter afgeschilderd dan met de 
werkelijkheid in overeenstemming is. Zo schrijft Roeloffs 8 : 'Indien een N V haar gehele beschik-
'bare winst aan natuurlijke personen uitdeelt kan in totaal aan v P B en in worden geheven 45 %-1- 
'(70% van 55 %) is 83,5 %, zodat voor de aandeelhouders-natuurlijke personen slechts 16,5% 
'overblijft.' Nog erger maakt Schutte 9  het. Deze geeft een overzicht van de belastingdruk in Neder-
land op N V's en op persoonlijke ondernemingen, waarbij hij bij winsten, welke oplopen tot 
f. 1.000.000,—de gehele winst na aftrek van ondernemersloon en na aftrek van v P B laat uitkeren 
als dividend dat tegen het progressieve tarief belast wordt. Ik heb tegen een dergelijke voorstelling 
van zaken bezwaren, omdat zij de dubbele belastingheffing van dividenden somberder voorstelt dan 
deze zich in werkelijkheid voordoet. Indien men de belastingdruk beschrijft mag men niet irreëel 
worden; wie gaat er nu een NV oprichten om de gehele winst, welke na heffing van v P B resteert, 
uit te keren? Daarbij komt dat de belastingdruk lager is door de mogelijkheden, welke belasting-
plichtigen ten dienste staan om door bepaalde rechtshandelingen te stellen of na te laten de 
belastingdruk doelbewust te verlagen. Met terzijdelating van de vraag, welke middelen als normaal 
zijn te beschouwen, erken ik dat het hanteren van deze middelen bij de besloten N V een grotere 
rol speelt en meer effect sorteert dan bij de open N V. Doch ook bij deze laatste worden op grote 
schaal pogingen gedaan de druk der belasting voor de Nv en voor haar aandeelhouders te verlagen. 
Behalve pogingen om over uitgedeelde winst een bijzonder tarief IB te verkrijgen—herkapitalisa-
tie—moet hier worden genoemd het verschuiven van de belastingheffing naar de toekomst. 

Alvorens laatstgenoemd onderwerp aan een nadere beschouwing te onderwerpen, wil ik trachten 
in een grafische voorstelling de betekenis van de beide hiervoorbehandelde pijlers van het globale 
evenwicht samen te vatten. 

Indien men abstraheert van de bijzondere tarieven van 20% en 20 %-40 %, welke zowel voor 
de persoonlijke ondernemer als voor de aandeelhouder kunnen gelden, dan blijft over dat de 
winst van de persoonlijke ondernemer met het progressieve is-tarief is belast en dat de winst der 
Nv met het proportionele v P B-tarief is belast en de uitgedeelde winst met i B is belast—na aanvaar-
ding van de thans aanhangige voorstellen met een zekere verrekening der VP B—. Het leek mij 
interessant eens na te gaan bij welk percentage van uitgedeelde winst gedeeld door jaarwinst 
—deze laatste na aftrek v P B—er een gelijke belastingdruk ontstaat. Ik heb daartoe een grafiek 
ontworpen waarbij ik op de X-as de jaarwinst heb uitgezet en op de Y-as het percentage dat van 	
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•Een uitvoerige beschrijving van deze systemen vindt men bij Roeloffsl. Een bondig overzicht geeft Van der Herberg.' 
Voor een overzicht van de verschillende in de landen der EEG  geldende systemen zie men Rádler.i **Deze verlichting 
van de dubbele belastingheffing van dividenden is onder andere door Roeloffs 5  en Smeetss bepleit. Over het voorstel zelf 
beeft Roeloffs/ een belangwekkend artikel in TVVS geschreven. 



de jaarwinst na aftrek van v P B moet worden uitgekeerd om een even grote belastingdruk bij de 
NV als bij de persoonlijke ondernemer te verkrijgen. Die belastingdruk is berekend over dat gedeel-
te van de jaarwinst dat méér bedraagt dan het bedrag dat als beloning voor de directeur der NV 
is aangenomen. Voor de Nv is die belastingdruk gelijk gesteld aan de som van de v P B welke drukt 
op de jaarwinst der Nv—nadat de jaarwinst verminderd met de beloning voor de directeur—, 
de actuele Is op het uitgekeerde dividend voor aandeelhouders en de latente Ia op de ingehouden 
winst. Voor de persoonlijke ondernemer is de belastingdruk gelijkgesteld aan de actuele in, 
marginaal berekend over dat gedeelte der jaarwinst dat méér bedraagt dan het bedrag dat is 
aangenomen als beloning voor de directeur. 

Aangenomen is dat de druk van de latente 1B op de ingehouden winst 5 % bedraagt, dat er een 
directiehonorarium is van f. 30.000,— per jaar en dat er geen andere inkomsten zijn voor de 
aandeelhouders of de persoonlijke ondernemer. 

Het resultaat is interessant. Het komt er op neer dat bij een uitdeling aan aandeelhouders welke 
rond 50% van de winst na v P B uitmaakt de belastingdruk op N V en persoonlijke ondernemer 
ongeveer gelijk ligt! 

Verschuiving van belastingheffing naar de toekomst 
De verschuiving van belastingheffing naar de toekomst manifesteert zich: 

a. door uitstel van heffing vanIB over dividenden; 
b. door verschuiving van de jaarlijkse winst naar potentiële slotwinst; 
c. door uitstel van afrekening slotwinst. 

Het effect van deze verschuiving op de totale belastingheffing kan zeer belangrijk zijn omdat, 
zoals Briilli terecht opmerkt, langdurig uitstel van belasting een objectieve vrijstelling benadert.* 
Niet alleen wordt door het langdurig uitstel een zo groot rentevoordeel genoten dat de effectieve 
belastingdruk zeer gering wordt of zelfs tot nihil nadert, maar ook wordt het belastingklimaat 
door het uitstel verbeterd; onder dit laatste zou ik de algemene fiscale positie verstaan, waarbij 
ik met name denk aan het vaak niet in cijfers uit te drukken liquiditeitsvoordeel dat door belasting-
uitstel ontstaat. 

Het ligt echter niet in de bedoeling van de fiscale wetgever, dat het uitstel tot afstel van belas-
tingheffing leidt, hetzij juridisch, hetzij feitelijk. Daardoor zou het globale evenwicht tot in zijn 
grondvesten worden aangetast. Indien de dreiging hiervan aanwezig is neemt de fiscale wetgever 
bijzondere maatregelen. De aanmerkelijk-belangregeling kan men als zulk een maatregel beschou-
wen, evenals de hieronder nog aan de orde komende regeling van art. 44 Wet III 1964. 

Uitstel van belastingheffing over dividenden 
Er treedt pas een dubbele belastingheffing van dividenden op, zodra de winst, welke door de 

66 
	N V wordt gemaakt, tot uitdeling wordt gebracht. Zolang men er in slaagt het moment van uit- 

'Door de verschuiving van belastingheffing naar de toekomst ontstaan latente aanspraken van de fiscus. Ik verwijs hier-
voor naar de rapporten, welke voor de Vereniging voor Belastingwetenschap zijn uitgebracht.' In het eerste rapport worden 
de latenties verdeeld in eerste-, tweede- en derde- graadslatenties. De verschuiving van jaarwinst naar slotwinst brengt een 
eerste-graadslatentie mee; het uitstel van afrekening van de slotwinst een tweede-graadslatentie; en het uitstel van heffing 
van dubbele belasting over dividenden een derde-graadslatentie. 
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deling uit te stellen, zolang ook behoeft geen 'B te worden betaald. Van de fiscale motieven, welke 
het wenselijk maken een persoonlijke onderneming om te zetten in een NV ligt het belangrijkste 
motief in het verschil van het marginale 1B-tarief en het v P B-tarief, gecombineerd met het uitstel 
van belastingheffing voor de niet-uitgedeelde winst. Het is duidelijk dat dit motief alleen maar 
speelt voor die persoonlijke ondernemers voor wie het marginaal is-tarief boven het v P B-tarief 
ligt. Pas als dit tariefsverschil duurzaam en aanzienlijk is, heeft het van fiscaal oogpunt uit bekeken 
zin een Nv op te richten; het fiscale nadeel aan de Nv-vorm verbonden in de vorm van dubbele 
belastingheffing over dividenden wordt dan overtroffen door het voordeel dat is gelegen in de 
vervanging van de hogere marginale 'B door de lagere v P B. Het daaruit voortvloeiende liquiditeits-
voordeel is vooral belangrijk, indien het een snel groeiende onderneming betreft, welke middelen 
ter financiering van haar expansie behoeft. De dubbele belastingheffing op dividenden wordt dan 
als fiscaal nadeel maar op de koop toe genomen. De compensatietheorie van Zevenl, welke de 
rechtvaardiging voor de v P B ziet in het uitstel van heffing van is over de niet-uitgedeelde winst, 
past dan ook—n'en déplaise de aanvallen van Roeloffs 2  op deze theorie—psychologisch zeer goed 
in het beeld van de rationeel handelende ondernemer, die zijn expansie moet financieren. 

Intussen geldt ook hier het spreekwoord: 'Van uitstel komt afstel.' De fiscus heeft zelf op geen 
enkele wijze invloed op een besluit alsnog het niet-uitgedeelde deel van de winst tot uitkering te 
doen brengen. Indien eenmaal een deel der winst is ingehouden, is de aldus gevormde reserve aan 
de N V gebonden zolang geen uitdeling in contanten of in aandelen plaatsvindt. De fiscale wetgever 
is zich hiervan terdege bewust en het lijkt mij dat de fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie dan ook, 
behalve het scheppen van de mogelijkheid voor het bedrijfsleven tot kapitaalaanpassing, mede ten 
doel heeft door een sterk verlaagd tarief de NV tot winstuitdelingen in fiscale zin te bewegen, waar-
door de fiscus althans nog iets ontvangt. 

Nu zou men kunnen stellen dat bij ontbinding der NV de fiscus aan het langste eind trekt door-
dat dan over de liquidatie-uitkeringen, voorzover het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal 
te boven gaande, IB wordt geheven naar het 20 %-40 %-tarief (art. 25, lid 1 sub e, j° art. 57 Wet 'B 
1960). Behoren de aandelen tot het ondernemingsvermogen van een particuliere ondernemer, dan 
vindt normale belastingheffing plaats over hetgeen de liquidatie-uitkeringen meer bedragen dan 
de boekwaarde. Hetzelfde geldt indien de aandelen in handen van een NV zijn, behalve wanneer 
zij voor die Nv een deelneming vormen, in welk geval op grond van art. 10, Besluit VP B 1942 de 
liquidatie-uitkering een vrijgesteld dividend vormt. 

Zoals hiervóór* reeds gezegd, meen ik dat met zulk een redenering de realiteit wordt miskend, 
omdat een Nv normaliter niet in liquidatie treedt, doch blijft voortbestaan als rechtspersoon, 
ook in geval van overneming of fusie. Men kan twisten over de vraag of de betekenis van de heffing 
over liquidatie-uitkeringen bij de besloten N V kleiner is dan bij de open N V—zoals de bewinds-
lieden menen3—of omgekeerd, zoals De Langen4  schijnt te menen. Doch hoe dit zij, juist is de 
opmerking van de Hoge Raad 5  dat bij een NV de toepassing van art. 7 lid 2 van het Besluit is 
1941, waardoor bij natuurlijke personen de meerwaarde in het laatste jaar van de bedrijfsuit-
oefening kan worden belast, nauwelijks zal voorkomen. 

*zie blz. 54. 



Wenst een NV haar werkzaamheden te beëindigen en zijn er wel reserves aanwezig dan is het 
niet zo moeilijk een constructie te bedenken waarbij aandeelhouders aan hun trekken komen, 
zonder dat er sprake is van een liquidatie waarvan de fiscus meeprofiteert. Om de belastingheffing 
over de liquidatie-uitkeringen te ontgaan kunnen de aandeelhouders die de aandelen niet als activa 
van een onderneming bezitten alle aandelen in de NV tijdig verkopen. Zij incasseren dan de tegen-
waarde der liquidatie-uitkeringen zonder dat dit voor hen belastingheffing meebrengt. Wel dienen 
zij er rekening mee te houden dat er twee factoren zijn, welke de verkoopprijs der aandelen kunnen 
drukken. In de eerste plaats blijft de latente inop de meerwaarde boven het gemiddeld op de aan-
delen gestorte bedrag drukken; ook al is de betekenis van deze latente Is-druk naar mijn mening 
niet erg hoog, zij kan toch niet geheel worden verwaarloosd. Zelfs indien een rechtspersoon de 
koper is moet deze met die latente in rekening houden; immers indien de rechtspersoon later de 
aandelen aan een natuurlijk persoon zou doorverkopen herleeft die latente is weer. In de tweede 
plaats is het aantal kopers voor deze aandelen slechts gering; in de prijsbepaling zal dat veelal tot 
uitdrukking komen. 

Indien een aandelenverkoop als hiervoor geschetst tot stand komt weet de fiscus in slechts 
twee gevallen toch nog bij de aandeelhouders belasting te heffen, namelijk in de gevallen dat zij 
een aanmerkelijk belang bezitten (art. 39 Wet is 1964)—in welk geval slechts 20 %is wordt gehe-
ven—en dat zij de aandelen verkopen aan een rechtspersoon of aan een natuurlijk persoon voor 
wie de aandelen tot het ondernemingsvermogen gaan behoren en die de Nv korte tijd later gaat 
liquideren (art. 31, lid 3 Wet is 1964). 

De opmerking van de bewindslieden dat in het huidige systeem voor de niet-uitgedeelde winst 
—in vele gevallen voor zeer lange duur—uitstel wordt gegeven van betaling van 1B is zelfs nog 
eufemistisch.* Ik zou dan ook willen stellen—met terzijdelating van de aanmerkelijk-belangrege-
ling—dat de claim van de fiscus op de niet-uitgedeelde winst als zeer gering is te beschouwen.** 

In één bepaald geval waarin de kans dat de claim van de fiscus zo goed als zeker definitief 
verloren gaat, heeft de fiscale wetgever een regeling getroffen. Ik heb hierbij het oog op art. 44 
Wet IB 1964, dat als volgt luidt: 
'Voorzover de storting op aandelen in een vennootschap bestaat in aandelen in een andere 
'vennootschap, wordt behoudens voor de toepassing van artikel 58, ten aanzien van alle aandeel-
'houders slechts als gestort aangemerkt hetgeen op de laatstbedoelde aandelen is gestort.' 

De claim welke de fiscus heeft op het verschil van de waarde in het economisch verkeer en het 
gemiddeld gestorte kapitaal van de overgenomen aandelen wordt derhalve naar de uitgegeven 
aandelen overgeheveld. Ingevolge art. 80 Wet 1B 1964 geldt artikel 44 niet ten aanzien van stortingen 
op aandelen welke vóór 1 januari 1946 hebben plaats gehad. In feite heeft art. 44 dus terugwer-
kende kracht tot 1 januari 1946. Artikel 44 werd ingevoegd bij de tweede nota van wijzigingen 

*Terzijde merk ik op dat de heffing van B over liquidatie-uitkeringen van buitenlandse v's in tegenstelling tot Neder- 	 69 
landse N v's nog wel eens iets voor de Nederlandse fiscus opbrengt. Met name is dit het geval indien in het buitenland- 
en ik denk daarbij vooral aan de Verenigde Staten van Amerika—een fusie van maatschappijen tot één maatschappij, resp. 
een splitsing van een maatschappij in meer maatschappijen plaatsvindt en daarbij naar Nederlands recht een liquidatie 
optreedt. Ofschoon de Nederlandse fiscus over zulk een liquidatie-uitkering geen enkel materieel recht tot belastingheffing 
toekomt, belet dit haar niet om tot heffing over te gaan. **In gelijke zin Briill* en Van Soest-Van Soest*. 
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en had volgens de bewindslieden 1  ten doel een uitbreiding te geven aan de bestaande regeling om 
de fiscale claim ingeval van aandelenruil als gevolg van fusie te handhaven. 

De kritiek op dit artikel was vernietigend. Van Dijck2  heeft in de eerste plaats de terugwerkende 
kracht ervan aangevallen.* Zijn opmerkingen waren voor vele leden der Eerste Kamer dermate 
overtuigend dat zich over de terugwerkende kracht van het artikel een uitvoerig debat in de Eerste 
Kamer ontspon. Er werd zelfs een motie van orde ingediend, welke geen andere strekking had 
dan deze terugwerkende kracht te signaleren en de regering te verzoeken bij de toepassing van 
art. 44 rekening te houden. De motie werd echter met 38 tegen 26 stemmen aangenomen. 5  In het 
kader van dit geschrift wil ik hier niet op ingaan, doch volstaan met mijn verbazing er over uit 
te spreken dat de Staatssecretaris terugwerkende kracht durfde te ontkennen. 

Er was echter meer dan alleen de terugwerkende kracht. Van Dijck wees er op dat de bewinds-
lieden slechts één geval waarin de fiscale claim voorgoed verloren dreigt te gaan hebben opgevan-
gen. Hetzelfde geldt immers indien de aandelen in een NV worden overgedragen aan een andere 
N V tegen betaling in contanten. Het is overigens in veel gevallen mogelijk langs de omweg van 
contante betaling de werking van art. 44 Wet in 1964 te ontgaan. Het grootste bezwaar tegen dit 
artikel is naar mijn mening hierin gelegen, dat een partiële inbreuk op het systeem van belasting-
heffing van de winst wordt gemaakt, welke niet in het kader van de wet past. 

Verschuiving van jaarwinst naar (potentiële) slotwinst 
De verschuivingen van belastingheffing naar de toekomst, geschiedt behalve door uitstel van 

belastingheffing voor dividenden ook door verschuiving van jaarwinst naar slotwinst, resp. naar 
potentiële slotwinst. Hiervoor heb ik reeds uiteengezet op welke wijze de slotwinst ontstaat. Ik 
noemde met name de vorming van stille reserves en van fiscale bestemmingsreserves. Het belang 
van de verschuiving van jaarwinst naar slotwinst is gelegen in het uitstel van belasting en het lagere 
is-tarief, dat bij de eindafrekening verschuldigd is. Wat de v P B betreft is de slotwinst een gewone 
jaarwinst, waarop het normale v P B-tarief van toepassing is. Het belang bij uitstel van belasting 
is voor de N V hetzelfde als voor de persoonlijke ondernemer, uiteraard behoudens de mogelijk-
heid voor de particuliere ondernemer de progressie te matigen. Het belang van belastinguitstel 
in de winstsfeer ligt in wat Van der Wolk 6  noemt: het rentemotief, het financieringsmotief, het 
geldswaardemotief en het voorzichtigheidsmotief; voor de particuliere ondernemer komt daar 
dus nog bij het progressiemotief. 

De betekenis van het rentemotief moge ik toelichten met een paar voorbeelden. Bij een rente 
van 61/2 % 's jaars is een bedrag van f. 1.000 betaalbaar over 2 jaar gelijk aan f. 882 in het heden; bij 
betaling over 5 jaar f. 730; over 10 jaar f. 533; over 20 jaar f. 284; over 40 jaar f. 81. Bij een rente 
van 8 % zijn de cijfers: f. 1.000 betaalbaar over 2 jaar is gelijk aan f. 857 in het heden; over 5 jaar 
f. 681; over 10 jaar f. 463; over 20 jaar f. 215; over 40 jaar f. 46. Het financieringsmotief heeft 
betrekking op de liquiditeitspositie der onderneming. Vooral bij die snel expanderende bedrijven, 
die geheel op interne financiering zijn aangewezen kan dit motief een krachtige stimulans vormen 
om belastinguitstel na te streven. De voortdurende ondermijning van de koopkracht van de gulden 

*In dezelfde zin Smeets 3  en Van Soest-Van Soest.' 



door de sluipende inflatie, waaraan onze munteenheid sinds jaar en dag is blootgesteld, vormt even-
eens een krachtig motief voor de ondernemer om naar belastinguitstel te streven. De voorzichtig-
heid maant eveneens tot belastinguitstel waar dat mogelijk is. 

Uitstel van afrekening van slotwinst 
Het behoeft geen betoog dat de verschuiving van jaarwinst naar slotwinst nog meer reliëf 

krijgt indien het mogelijk is de heffing van belasting over de slotwinst uit te stellen. Hiervoor heb 
ik het over het programma van art. 7, Wet 1B 1964 gehad, dat inhoudt dat de totale winst, te weten 
de vermogenstoename gedurende het bestaan van de onderneming belast wordt. Dit programma 
vindt zijn verwezenlijking op het moment dat het ondernemerschap wordt beëindigd. Dan komt de 
slotwinst, welke ik hiervoor omschreef als het verschil van de totale winst en de som der vooraf-
gaande jaarwinsten, tot uiting. De fiscale wetgever heeft echter een aantal mogelijkheden geschapen 
waardoor verwezenlijking van dit programma uitgesteld wordt. Ik denk daarbij aan het volgende: 
a. De particuliere onderneming kan onder voorwaarden door de Minister van Financiën te stellen 

zonder onmiddellijke belastingheffing aan een N V worden overgedragen (art. 18 Wet in 1964). 
b. De particuliere onderneming kan zonder onmiddellijke belastingheffing naar bepaalde erfge-

namen of medegerechtigden in de huwelijksgemeenschap overgaan (art. 15, lid 3 Wet IB 1964) 
resp. aan kinderen worden overgedragen (art. 17 Wet in 1964). 

c. Vrijstelling van belastingheffing over de slotwinst wordt onder bepaalde voorwaarden verleend 
indien overdracht der onderneming geschiedt tegen een periodieke uitkering (art. 19 Wet in 1964). 
Indien in plaats van overdracht door de Nv van haar onderneming, alle aandelen in die Nv 

worden overgedragen en derhalve de feitelijke over drachtder onderneming plaatsvindt door middel 
van overdracht der aandelen, heeft dit hetzelfde effect alsof afrekening van slotwinst wordt uitge-
steld. In dit geval vindt immers geen heffing van v P B plaats, noch van in—dit laatste behoudens 
eventuele aanmerkelijk-belangwinst. Daarnaast is het mogelijk het gehele vermogen van een 
NV over te dragen zonder dat afgerekend wordt*, indien overdracht aan een andere NV plaats 
vindt tegen uitgifte van aandelen in die andere N V en voorts de latere heffing van v P B verzekerd 
is (art. 18, lid 2 Besluit v P B 1942; art. 13 Ontwerp Wet v P B 1960). 

In de hierboven opgesomde gevallen wordt de latente belastingclaim van de fiscus—welke ik 
zou willen formuleren als zijn greep op de (potentiële) slotwinst dus niet actueel. Aangezien de 
latente belastingclaim welke de fiscus op de NV heeft vrijwel niet tot gelding komt, zolang de onder-
neming in de NV blijft bestaan—ook Brill1 1  is deze mening toegedaan—zou men kunnen denken 
dat in dit opzicht de Nv ten opzichte van de particuliere ondernemer in het voordeel is. Deze laat-
ste dient immers de claim ooit met de fiscus af te rekenen, welke afrekening niet langer kan worden 
uitgesteld dan tot overlijden, uiteraard behoudens de hiervoor genoemde doorschuifmogelijk-
heden. Toch is de N V doordat zij niet hoeft af te rekenen, niet altijd in het voordeel aangezien de 
particuliere ondernemer mag afrekenen tegen het 20% resp. 20 %-40 %-tarief. Verder wordt bij 	71 
de afrekening de boekwaarde der bedrijfsmiddelen verhoogd tot de waarde in het economisch 

*Dit staat gelijk met uitstel van afrekening van slotwinst ofschoon deze mogelijkheid juridisch een verschuiving van 
jaarwinst naar potentiële slotwinst inhoudt, indien de NV niet gelijktijdig liquideert. 
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verkeer hetgeen verhoging van de toekomstige afschrijving en dus verlaging van de toekomstige 
belastingbetaling als gevolg heeft.* 

Bij overdracht der aandelen in een Nv komt dit verschil duidelijk tot zijn recht. De overnemer 
zal dan in de prijs der aandelen de waarde moeten betalen welke aan de vermogensbestanddelen 
der onderneming kan worden toegekend. Er drukt dan echter een latente v P B-claim op de Nv, 

welke waardedrukkend op de aandelen werkt. Men kan deze latente v P B-claim van twee kanten 
benaderen. Zou de Nv een of meer der vermogensbestanddelen tegen die waarde vervreemden dan 
zou heffing van vPB over de fiscale winst welke dan geconstateerd wordt, optreden. Als zulk een 
vervreemding—doch dan geleidelijk—is echter eveneens te beschouwen het verbruiken van de in een 
bedrijfsmiddel opgehoopte hoeveelheid werkeenheden. De afschrijving, welke de registratie van 
de waardedaling door verbruik der werkeenheden vormt, vindt fiscaal lager dan commercieel 
plaats en leidt dus tot een grotere heffing van v P5, dan op basis van het commerciële resultaat 
zou zijn te verwachten. 

Aangezien in de particuliere sector sinds de invoering der Wet IB 1964 in de hiervóór opgesomde 
gevallen, een keuze bestaat om al dan niet af te rekenen, rijst voor de particuliere ondernemer de 
vraag of het gunstig is fiscaal af te rekenen dan wel dit na te laten. De beantwoording van deze 
vraag hangt er van af, of de contante waarde van de toekomstige belastingbesparingen—welke 
tegen het progressieve tarief plaatsvinden—, hoger zijn dan het percentage is dat bij afrekening 
verschuldigd wordt. Globaal zou men kunnen stellen dat afrekening voordeliger is indien het per-
centage 1B 20 bedraagt en dat het voordeliger is niet af te rekenen indien het percentage 40 is.** 

§5. BEOORDELING VAN DE LEER VAN HET GLOBALE EVENWICHT 

De discussie over een gelijke belastingheffing van alle ondernemingen, ongeacht rechtsvorm of grootte 
Het globale evenwicht dat de fiscale wetgever in Nederland nastreeft bij de belastingheffing 

over de winst van persoonlijke ondernemers en van NV's dient te worden beschouwd tegen de 
achtergrond van de neutraliteit van de fiscale wetgever ten opzichte van de rechtsvorm, waarin 
de onderneming wordt uitgeoefend. Indien men deze neutraliteit als uitgangspunt neemt, kan 
men echter ook tot geheel andere conclusies komen ten aanzien van de belastingheffing over de 
winst, zoals blijkt uit de voorstellen, welke door de belastingstudiegroep van het Katholiek 
Verbond van Werkgeversvakverenigingen werden gedaan. Ik acht het zinvol aan deze voorstellen 
bijzondere aandacht te besteden, mede omdat dit mij in staat stelt mijn visie op de leer van het 
globale evenwicht te verduidelijken. 

In haar brochure getiteld 'Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen', gedateerd 
april 1960, werd door de belastingstudiegroep een pleidooi gehouden voor afschaffing van de v P B 

en van de thans over bedrijfswinsten geheven 1B. Daarvoor in de plaats zou dan moeten worden 
gesteld een bedrijfsbelasting welke zou worden geheven over de winst van alle ondernemingen. 
De winstgerechtigden zouden in de in moeten worden aangeslagen voor de aan de onderneming 

*Dit gaat niet op indien het bedrijfsmiddel als gevolg van het gebruik niet aan waardevermindering onderhevig is en 
derhalve niet voor afschrijving in aanmerking komt.' **Voor exacte gegevens moge ik verwijzen naar de uitvoerige 
berekeningen van Van Mick.' 



onttrokken bedragen welke reeds zouden zijn getroffen door de met de aanslag is verrekenbare 
bedrijfsbelasting. De in deze brochure ontwikkelde gedachtengang vond in de ogen van de Minister 
en de Staatssecretaris van Financiën geen genade en werd in de Nota' dan ook uitvoerig bestreden. 
De belastingstudiegroep liet het hierbij niet zitten en publiceerde een tweede brochure getiteld 
'De Grondslagen van een belastingheffing van ondernemingen', gedateerd october 1960. In het 
V. V. van de Tweede Kamer werd de suggestie van de belastingstudiegroep door 'zeer vele leden' 2  
als uitermate waardevol beschouwd, waarbij de bewindslieden werd gevraagd nader in te gaan op 
de in de tweede brochure aangevoerde tegenargumenten, waaraan door deze in de M. v. A. 3  
prompt werd voldaan. Het gevolg van een en ander is dat—min of meer over de hoofden der 
kamerleden heen—een uitvoerige en van beide zijden goed gemotiveerde polemiek ontstond, 
waarbij enerzijds het departementale standpunt en anderzijds de opvattingen van een groep van 
fiscale specialisten en vooraanstaande ondernemers werd ontwikkeld. Het voordeel hiervan was 
dat de wetsontwerpers werden gedwongen hun visie op dit belangrijke onderdeel van het 
belastingsysteem nader te omschrijven. 

De opvatting dat de rechtsvorm geen criterium voor belastingheffing mag zijn 
De belastingstudiegroep deed haar suggestie op een drietal uitgangspunten steunen 4, namelijk: 

a. Belastingheffing van ondernemingen dient te geschieden ongeacht de rechtsvorm waarin de 
onderneming wordt gedreven. 

b. Progressieve belastingheffing van de winst van particuliere ondernemers is onjuist. 
c. Er dient geen dubbele heffing van de winst van ondernemingen van rechtspersonen plaats te 

vinden. 

Wat het tweede en derde uitgangspunt betreft volsta ik met het volgende op te merken. Het 
komt mij voor dat het bezwaar van de belastingstudiegroep tegen de progressieve belastingheffing 
van de winst van particuliere ondernemers mede zijn grondslag vindt in de steile progressie in 
de IB en in de uitzonderlijke hoogte welke de Is-tarieven in Nederland kunnen bereiken. Indien 
dat het geval is, kan ik mij in zoverre bij de opvatting van de belastingstudiegroep aansluiten. 
Het is-tarief is zo hoog dat een persoonlijke ondernemer met een groeiend bedrijf er niet in slaagt 
uit de winst na belastingbetaling en na een bescheiden bijdrage voor zijn levensonderhoud de 
groei van zijn bedrijf te financieren. Hoewel in Nederland ook het v P B-tarief aan de hoge kant 
ligt, is er door het zoveel hogere is-tarief een zodanig verschil tussen beide tarieven dat dit niet 
zonder invloed kan blijven op de keuze van de rechtsvorm. 

Ik wil thans iets uitvoeriger ingaan op de gevoerde polemiek voor zover deze het eerste uitgangs-
punt betreft. De belastingstudiegroep achtte de rechtsvorm een onvoldoende grondslag voor 
differentiatie in de belastingheffing, omdat de maatschappelijke verschijnselen met betrekking tot 
de ondernemingen op deze grondslag te weinig verschil laten zien. Zij verweet de bewindslieden 	73 
dat deze om het verschil met de particuliere ondernemingen te rechtvaardigen een beroep deden 
op de open Nv*,  waarbij de juridische en economische zelfstandigheid volledig is en dat zij de 
groep der besloten N v's—waarvan het aantal door de belastingstudiegroep minstens tienmaal 

*De begrippen open NV en besloten NV worden in het volgend hoofdstuk nader door mij geanalyseerd. 



zo groot wordt geacht—slechts bij analogie in hun gedachtengang betrokken; dit laatste, hoewel 
de bewindslieden erkenden dat bij de groep der besloten N V's de verhoudingen vloeiender zijn en 
de scheiding tussen Nv en aandeelhouder zich minder scherp aftekent. 

De bewindslieden verdedigden zich hiertegen door te stellen dat alle NV's, dus zowel de open 
als de besloten N v's, gemeenschappelijke kenmerken vertonen welke niet worden aangetroffen 
bij de particuliere ondernemingen, zoals de scheiding tussen aandeelhouders en ondernemer, 
de rechtspersoonlijkheid, de beperkte aansprakelijkheid tegenover schuldeisers, de regelingen tot 
bescherming van het vermogen, de gemakkelijke overdraagbaarheid van de onderneming of een 
deel daarvan, en dat die kenmerken zo verschillend zijn van die particuliere ondernemingen dat 
daardoor reeds een ander fiscaal regime gerechtvaardigd is. 

De belastingstudiegroepl vatte in antwoord hierop het verschil tussen haar systeem en dat van 
de bewindslieden als volgt samen: In het systeem van de laatsten is er een ongelijke belastinghef-
fing van maatschappelijke verschijnselen, welke voor de betrokken personen eenzelfde financiële 
betekenis hebben. In het systeem van de belastingstudiegroep is er daarentegen gelijke belasting- 
heffing van maatschappelijke verschijnselen, welke economisch voor de daarbij betrokken 
personen niet dezelfde betekenis hebben.* Dit laatste houdt in dat de grote, economisch volkomen 
zelfstandige onderneming fiscaal op dezelfde wijze wordt behandeld als de kleine eenmanszaak. 
De belastingstudiegroep achtte dit niet zo'n bezwaar omdat volgens haar de draagkrachtgedachte, 
welke aan de 1B ten grondslag ligt, niet zozeer betrekking heeft op de vraag of twee uitersten ten 
opzichte van elkaar op de juiste wijze in de belastingheffing betrokken worden, als wel op de vraag 
of er een gelijke belastingheffing bestaat ten aanzien van ondernemingen, welke hoewel zij 
juridisch verschillend georganiseerd zijn, economisch gelijkwaardig zijn. 

Deze laatste stelling is naar mijn mening niet zo gelukkig geformuleerd. Ik neem aan dat de 
belastingstudiegroep wil zeggen dat de gelijkheidseis—inhoudende dat wat gelijk is, op gelijke 
wijze behandeld moet worden—een beginsel is van een hogere orde dan het draaglcrachtbeginsel. 
Deze stelling zal wel door niemand bestreden worden, doch brengt ons geen stap verder bij het 
oplossen van de vraag of de rechtsvorm het criterium voor de belastingheffing van ondernemingen 
mag zijn.** De belastingstudiegroep diende dan ook naar mijn mening verder te gaan en aan te 
tonen dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden door het huidige belastingsysteem. Daartoe 
zou zij moeten duidelijk maken: 
a. dat de ongelijke belastingheffing van economische gelijkwaardige, doch juridisch verschillend 

georganiseerde ondernemingen, tevens een ongelijke belastingdruk veroorzaakt; 
b. dat het verschil in rechtsvorm een onvoldoende rechtvaardiging vormt voor een eventueel 

verschil in belastingdruk. 

*Het is niet duidelijk waarom de belastingstudiegroep in deze vergelijking de ene keer de financiële betekenis en de andere 
keer de economische betekenis noemt. Vermoedelijk wordt met deze uitdrukkingen hetzelfde bedoeld. "De opmerking van 

74 De Langen', dat de gelijkheidseis een overkoepelend beginsel is dat voor alle recht geldt, doch dat slechts van formele aard 
genoemd moet worden, omdat het geen enkele rechtsvraag oplost, is hier van analoge toepassing. Nouwen 3  gaat nog verder 
en zegt dat wij ons bewust moeten zijn van de beperktheid van de gelijkheidseis indien het er om gaat af te wegen of in een 
bepaald belastingsysteem de ene categorie van belastingplichtigen begunstigd wordt boven de andere. In ongeveer dezelfde 
zin uit Roeloffs4  zich. Men zie hierover ook Lancée5  en door hem, vermelde literatuur. Ik krijg de indruk dat Lancée meer 
betekenis aan het gelijkheidsbeginsel hecht dan de hiervóórgenoemde schrijvers. 



Ongelijke belastingheffing wil nog niet zeggen ongelijke belastingdruk 
Wat het eerste punt betreft merk ik op, dat de belastingheffing in Nederland reeds anderhalve 

eeuw wordt opgehangen aan de rechtsvormen, welke het civiele recht kent. In het midden latend, 
of deze belastingtechniek—want meer is het niet—daarmee haar bestaansrecht heeft verworven, 
mag men toch stellen dat de ongelijke belastingheffing van N v's en van particuliere ondernemingen, 
welke daarvan het gevolg is, nog niet behoeft te leiden tot strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat 
laatste is pas het geval als ook de belastingdruk ongelijk is, waaronder ik versta dat de som van de 
aan de N v opgelegde belastingen in min of meer belangrijke mate en bovendien in een groot aan-
tal gevallen afwijkt van de som van de aan de persoonlijke onderneming opgelegde belastingen. 
De belastingstudiegroep blijft echter in gebreke nader bewijs te leveren van de ongelijkheid van 
belastingdruk. Zij volstaat met de opmerking, dat de Minister die ongelijkheid zelf erkent. Het 
is van belang de betreffende passage uit de Nota' aan te halen: 'Beziet men, onder de huidige 
'structuur, de feitelijke toestand, dan kan worden vastgesteld, dat voor de kleinere en middengrote 
'ondernemingen de druk van de inkomstenbelasting lager ligt dan de druk op de vennootschaps- 
' winsten, gevormd door de vennootschapsbelasting en de over de uitdelingen geheven inkomsten-
'belasting. Eerst bij de grote persoonlijke ondernemingen ligt de verhouding veelal andersom, 
'beïnvloed overigens door de per bedrijfstak verschillende verhouding tussen ingehouden en 
'uitgedeelde winst.' 

De aangehaalde passage geeft uitdrukking aan de algemeen geldende opinie, dat de NV-vorm 
voor een kleine onderneming fiscaal uit den boze is, terwijl zij voor de grote ondernemingen daar-
entegen fiscaal een dwingende eis vormt.* 

Men mag de fiscale wetgever echter niet verwijten dat in zijn systeem zowel voor de kleine als 
voor de grote onderneming fiscaal gesproken geen keus ten aanzien van de rechtsvorm bestaat 
indien om andere redenen die keus er niet is. Een kleine onderneming wordt in de regel niet in de 
vorm van de NV georganiseerd,** terwijl dit bij de grote onderneming in het algemeen juist wel het 
geval is. Van der Grinten3  zegt dat voor de ondernemingen van grote omvang, welke voor de 
voorziening in haar kapitaalbehoeften een beroep op het publiek moet doen de NV naar algemene 
opinie de aangewezen ondernemingsvorm is. Voor kleine en middengrote ondernemingen bestaat 
deze noodzaak naar zijn mening niet, doch dienen voor- en nadelen van de rechtsvorm der NV 
tegen elkaar te worden afgewogen. Ik zou verder willen gaan en willen stellen dat voor talloze 
kleine ondernemingen—waarbij ik met name denk aan de middenstand, het ambacht, het boeren-
bedrijf, sommige vrije beroepen—de N V organisatorisch een minder gelukkige rechtsvorm 
Dat neemt echter niet weg dat naar mijn mening de rechtsvorm der NV binnen het bereik van 

*Ik herinner eraan dat ik in de noot op blz. 52 met enige reserve voor de grootte der onderneming de maatstaf winst 
heb aangelegd. **Zo ook Roeloffs.* ***In dezelfde zin diverse schrijverss. Een geheel ander geluid laat Zeylemaker s  horen, die 
meent 'dat de N v voor kleine ondernemers een zeer gewenste rechtsvorm is, die allerlei moeilijkheden, die de persoonlijke 
gevoerde onderneming met zich brengt, doet verdwijnen'. De vraag welke rechtsvorm voor een onderneming de meest ge- 	 75 
schikte is, is—zoals Udinks terecht opmerkt—van bedrijfseconomische aard. Een geheel andere vraag is of de Nv-vorm 
voor ondernemingen in banden van een of van enkele personen wel op zijn plaats is. Van Campens en Van den Tempels 
ontkennen dit. Bij de debatten op de vergadering van de Nederlandse juristen Vereniging in 1953, handelend over de prae-
adviezen van Van der Grinten en Kuyk over de besloten NV werd deze vraag door de meerderheid der sprekers bevestigend 
beantwoord. Ik meen dat dit thans de algemene opinie is. 



iedere ondernemer dient te liggen—ongeacht de grootte van zijn onderneming—en dat het niet 
juist is indien deze rechtsvorm om fiscale redenen onbereikbaar zou zijn.* Indien het huidige 
belastingsysteem dit desideratum niet vervult, dient hierop in zoverre een wijziging te komen. 
Ik ben het dus wel eens met de belastingstudiegroep dat de kleine onderneming fiscaal geen keuze 
heeft, doch het gaat mij te ver hieraan de conclusie te verbinden van de noodzaak van invoering 
der bedrijfsbelasting. 

Het argument dat ten gunste van de Nv-vorm ook voor kleine ondernemingen herhaaldelijk 
wordt aangevoerd is dat de vererving der onderneming naar de erfgenaam, die de onderneming 
voortzet, wordt vergemakkelijkt. Ik ontken de betekenis van de Nv-vorm in dit opzicht geenszins, 
doch ik wijs erop, dat de in de art.1167 en volgende van het Burgerlijk Wetboek geregelde boedel-
verdeling juist voor deze kleine ondernemingen voldoende mogelijkheid biedt het opvolgings-
vraagstuk te regelen. 

Ik zou het voorgaande zo willen samenvatten: De N V-Vorm is voor de grote onderneming een 
dringende eis, daarentegen voor de kleine onderneming in het algemeen minder gewenst. De belas-
tingheffing sluit daarop aan, doordat de Nv-vorm voor de grote onderneming gunstig, voor de 
kleine daarentegen ongunstig is. De opmerking van de belastingstudiegroep, dat de Minister 
de ongelijkheid van belastingdruk toegeeft, heeft dan ook geen betekenis voor die ondernemingen, 
voor welke de vrije keuze van de rechtsvorm reeds om andere dan fiscale redenen niet of in mindere 
mate bestaat. Juist is de opmerking van de belastingstudiegroep echter voor die ondernemingen 
voor welke organisatie in de N v-vorm gewenst doch fiscaal onbereikbaar is. Ik zou hieraan de 
conclusie willen verbinden dat het vraagstuk van de neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm 
slechts betekenis heeft voor de overige, te weten de middengrote, ondernemingen, welke werkelijk 
de keuze hebben in welke rechtsvorm zij georganiseerd worden. 

De belastingstudiegroep laat na voor deze groep van ondernemingen aan te tonen, dat er onge-
lijkheid van belastingdruk bestaat voor particuliere ondernemingen en voor Nv's.** Nu is dit aan-
tonen—ik erken het—niet zo eenvoudig. Indien men nog terzijde laat het probleem van een nauw-
keurige afbakening van de ondernemingen welke het betreft, dan nog wordt men geconfronteerd 
met bijvoorbeeld het vraagstuk wat onder belastingdruk is te verstaan, een moeilijk probleem, 
omdat die druk zich op verschillende ongelijke wijzen kan uiten. Er van uitgaande dat de belasting-
druk niet exact gelijk behoeft te zijn, doch dat voldoende is wanneer zij ongeveer gelijk is—zulks 
conform De Langen's beginsel van de geoorloofde realisatie 3—rijst vervolgens de vraag wanneer 
de belastingdruk gelijk is. Die laatste vraag wordt nog gecompliceerd door het verschijnsel dat de 
belastingheffing in een aantal gevallen beïnvloed wordt door de wil van de belastingplichtige; 
men denke bijvoorbeeld aan de invloed van winstuitdelingen op de belastingheffing. 

Het zou niet redelijk zijn van de belastingstudiegroep te verwachten, dat zij deze vraagstukken 
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	diepgaand zou hebben bestudeerd. Nu zij echter geen enkel bewijs heeft bijgebracht van het ver- 

*In dezelfde zin onder andere Van Berkuml van Roeloffs.* Op blz. 187 kom ik op dit punt terug. **Om misverstand te 
vermijden merk ik op dat ik niet het oog heb op vergelijking van belastingdruk op individuele ondernemingen—het aantonen 
van ongelijke belastingdruk in individuele gevallen is niet moeilijk—doch op de collectiviteiten van middengrote particuliere 
ondernemingen en van middengrote N V'S. 



schil in belastingdruk tussen de groep der middengrote particuliere ondernemingen en de groep 
der economisch gelijkwaardige NV's, meen ik dat enige terughoudendheid ten aanzien van haar 
bewering van ongelijke belastingdruk geoorloofd is.* Ik moge verwijzen naar de bijlagen tot dit boek, 
waarin ik de belastingdruk nader heb geanalyseerd en voor een aantal gevallen gekwantificeerd. 

Verschil in rechtsvorm /dm ongelijke belastingdruk aanvaardbaar maken 
Er is echter nèg een punt dat de belastingstudiegroep naar mijn mening zou moeten duidelijk 

maken, namelijk dat het verschil in rechtsvorm onvoldoende rechtvaardiging is voor een eventueel 
verschil in belastingdruk. De belastingstudiegroep beantwoordt deze vraag ontkennend omdat naar 
haar mening de maatschappelijke verschijnselen met betrekking tot de grootste groep der NV's 
—te weten de besloten N v's—te weinig verschil vertonen met de maatschappelijke verschijnselen 
met betrekking tot de particuliere ondernemingen. Met dit antwoord is de belastingstudiegroep 
naar mijn mening de kern van de vraag voorbijgegaan. De vraag heeft immers niet betrekking op 
het verschil van de ondernemingen welke in bepaalde rechtsvormen zijn georganiseerd, doch om 
het verschil van die rechtsvormen. Niet ontkend kan worden dat de rechtsvorm, behalve een juri-
disch ook een maatschappelijk verschijnsel is, dat betekenis heeft. Het is een kwestie van afweging 
of men dat maatschappelijk verschijnsel van voldoende betekenis acht om tegelijk met de ongelijke 
belastingheffing, welke er het gevolg van is, tevens naar een verschil in belastingdruk te streven. 
Ik ben zelf geneigd in navolging van gezaghebbende auteurs als Adriani 2, Limperg3, Polak 4  en 
Van den Berges de maatschappelijke betekenis van de rechtsvorm hoog aan te slaan; althans hoger 
dan de belastingstudiegroep dat doet.** Ik zou daaruit echter niet willen afleiden dat men naar 
een ongelijke belastingdruk dient te streven. Iets geheel anders is echter of men, indien het streven 
naar een gelijke belastingdruk niet volledig te verwezenlijken is, een zekere ongelijkheid in de 
belastingdruk aanvaardbaar acht. Deze vraag beantwoord ik, op grond van het verschil in 
maatschappelijke betekenis van de diverse rechtsvormen bevestigend. 

Ter vermijding van misverstand merk ik op, dat ik mij met het voorgaande niet wil aansluiten 
aan wat de leer der rechtsbescherming, inhoudende dat een extra-belastingheffing voor de NV 
gerechtvaardigd zou zijn op grond van de voordelen, welke deze rechtsvorm in het maatschappe-
lijk verkeer biedt. Terecht verwerpt Zeven7  deze theorie met de opmerking, dat de NV als rechts-
vorm in het civiele recht is opgenomen niet uitsluitend in het belang der aandeelhouders, 
doch omdat het algemeen belang erkenning van deze rechtsvorm vraagt als een middel om de 
productie te bevorderen.*** 

*In 1930 toen de strijd om de invoering van een winstbelasting nog in volle gang was, merkte Mees' al op, dat met cijfers 
moest worden aangetoond, dat de N v fiscaal bevoorrecht was. Hij ontkende dat het mogelijk zou zijn op de NV's en 
particuliere ondernemingen een gelijke belastingdruk te leggen.**Haccofi° schrijft dat er ten aanzien van de N v's, welke door 
de persoonlijke ondernemers worden opgezet economisch feitelijk geen verschil is met de persoonlijke onderneming, behalve 
in de beperkte aansprakelijkheid en in enkele fiscale opzichten. De andere rechtsgevolgen welke aan de N v verbonden zijn 	77 
geven naar mijn mening zulk een N V echter maatschappelijk toch wel een enigszins ander aanzien dan de persoonlijke 
onderneming. Ik wil echter niet zover gaan als Polak wanneer deze schrijft dat de gedachte aan de 'eigen zaak' verdwijnt, 
zodra de verhouding van directeur en geldschieter intreedt. ***Voor literatuur over de leer der rechtsbescherming als 
rechtsgrond voor de v P B moge ik verwijzen naar Zeven*. Onder de voorstanders dient naar mijn mening ook De Langen* 
te worden gerekend. 
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De neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm leidt tot het globale evenwicht 
Wanneer men de controverse tussen de belastingstudiegroep en de bewindslieden nog eens wil sa-

menvatten op de wijze, waarop de belastingstudiegroep dat doet, te weten dat er in het systeem van 
de bewindslieden voor NV's en persoonlijke ondernemingen ongelijke belastingheffing is bij dezelfde 
financiële positie, daarentegen in het systeem van de belastingstudiegroep voor alle ondernemingen 
gelijke belastingheffing bij ongelijke financiële positie, dankies ik voor het systeem van de bewinds-
lieden. Dat er ongelijke belastingheffing:bestaat bij dezelfde financiële positie acht ik minder be- 
zwaarlijk, omdat dit kan worden opgeheven door de fiscaal gunstigste rechtsvorm te kiezen. Voor 
de kleine en de zeer grote ondernemingen is dit meestal geen probleem, omdat in beide gevallen de 
meest passende rechtsvorm tevens de fiscaal gunstigste is. Alleen voor de middengrote onderne-
mingen blijft dan de keuze van de rechtsvorm over. De bewindslieden pogen—daartoe geïnspireerd 
door hun neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm—de keuze van de rechtsvorm zo min 
mogelijk te laten beïnvloeden door fiscale motieven. Zowel de bewindslieden als de belastingstudie-
groep beroepen zich er op neutraal te staan tegenover de rechtsvorm. De belastingstudiegroep 
kent aan dit desideratum zoveel betekenis toe dat zij het als leidende gedachte aanvaardt bij haar 
stelsel van belastingheffing over de winst. De bewindslieden daarentegen kennen er een meer 
relatieve betekenis aan toe, hetgeen hen heeft geleid tot het nastreven van een globaal evenwicht. 

De betekenis van de leer van het globale evenwicht 
In de inleiding tot dit geschrift heb ik medegedeeld dat ik de door mij op basis van de parlemen-

taire stukken ontwikkelde leer van het globale evenwicht als uitgangspunt heb genomen voor een 
onderzoek naar de belastingheffing van de besloten N v en van haar aandeelhouders. Ik heb daarom 
in dit hoofdstuk een uiteenzetting van dit leerstuk gegeven en van de wijze waarop het globale 
evenwicht tot stand komt. Met een kort commentaar op de leer van het globale evenwicht rond 
ik de beschouwingen hierover af. 

Dit commentaar valt uiteen in twee delen, namelijk een oordeel over het doel van het leerstuk 
en een oordeel over de wijze waarop dit doel in de fiscale wetgeving wordt gerealiseerd. 

Ik wil dan beginnen met er op te wijzen dat men aan het leerstuk niet méér doch ook niet minder 
betekenis mag hechten dat het verdient. Ik zie in de leer van het globale evenwicht een leidraad 
voor de belastingheffing van de winst. Die leidraad is simpel gezegd het leggen van een globaal 
gelijke belastingdruk op NV's en natuurlijke personen. Het leerstuk houdt naar mijn mening 
méér in dan alleen een rechtvaardiging van de v P B. Roeloffs ging kennelijk van deze beperkte 
opvatting uit. Ik leid dit af uit hoofdstuk III van zijn proefschrift, getiteld: 'Denkbeelden tot recht-
`vaardiging van een vennootschapsbelasting', waarin een paragraaf was opgenomen, welke luidt: 
'Globaal evenwicht tussen naamloze vennootschappen en particuliere ondernemers.' Elders ging 
Roeloffsi echter verder en schreef hij : 'Het is duidelijk dat de fiscus het inkomen van natuurlijke 
'personen met een inkomstenbelasting treffende, het maatschappelijk inkomen dat bij anderen dan 
'natuurlijke personen terecht komt niet ongemoeid kan laten. De rechtvaardigheid jegens de onder 
'nemers—natuurlijke personen eist dat ook de door de rechtspersonen gemaakte winsten op de een 
'of anderewijze worden belast. Anders handelende zou de fiscus interveniëren in de vrijheid van de 
'ondernemers om de meest geschikte organisatievorm te kiezen. Indien de door een NV gemaakte 



'winst niet door een belasting zou worden getroffen zou een niet aanvaardbare bevoordeling van de 
'Nv-vorm ontstaan. Het op grote schaal oprichten van naamloze vennootschappen, uitholling 
'van de opbrengst der inkomstenbelasting en verstoring der concurrentie-verhoudingen zouden 
'het gevolg zijn:* 

Het komt mij voor dat Roeloffs hiermee op een voortreffelijke wijze de rechtsgrond voor de 
v P B heeft aangegeven en meer dan dat, hij heeft de fiscale wetgever meteen een program medege-
geven: waarborgen van de vrijheid van de ondernemer, niet geleid door fiscale motieven, de meest 
gunstige rechtsvorm te kiezen en verhinderen dat de concurrentie-verhoudingen tussen NV en 
particuliere ondernemer worden verstoord door fiscale bepalingen. Naar mijn mening moet men 
in de leer van het globale evenwicht niet alleen de rechtvaardiging van de v P B zien zoals Roeloffs 
deed, doch ook het door hem hiervoor aangegeven program van neutraliteit ten opzichte van de 
rechtsvorm, waarin ondernemingen worden gedreven. Terwijl Roeloffs een stringente uitvoering 
van dit program noodzakelijk achtte2, volstaat de Nederlandse fiscale wetgever met een globale 
uitvoering en streeft hij bijgevolg een globaal evenwicht na. 

Men zou de opvatting van de fiscale wetgever macro-juridisch, die van Roeloffs micro-juridisch 
kunnen noemen. Ik hang de macro-juridische opvatting aan en zulks om de volgende redenen: 
a. Mijn ervaring leert mij dat de te regelen materie—in casu de belastingheffing van ondernemings- 

winst—een zo bonte verscheidenheid laat zien, dat men alleen maar zinvol met globale maatrege- 
len kan werken: wat men bij rechtverfijning wint aan rechtvaardigheid, verliest men aan 
doelmatigheid. 

b. Door bij globale maatregelen ruime keuze-mogelijkheden voor de ondernemer te scheppen 
—waardoor hij het door hem te betalen belastingbedrag kan beïnvloeden—verzacht men de 
ruwheid, welke het gevolg is van die globale maatregelen. 

Ik heb er reeds op gewezen dat het globale evenwicht een gecompliceerde structuur heeft. Het 
ontstaat door het samenspel van drie grootheden, te weten de tariefsverschillen van is en v P B, 

de dubbele belastingheffing van dividenden en de verschuiving van belastingheffing naar de toe-
komst. Elk van deze grootheden vertoont nog weer een aantal variaties; bij dit laatste denk ik 
aan de verschillende 1B-tarieven, aan de verschillende wijzen van belastingverschuiving naar de 
toekomst, enz. Daar komt nog bij dat de winst als object van belastingheffing voor N V's en voor 
persoonlijke ondernemers op een aantal punten een verschillende inhoud heeft. Juist omdat de 
leer van het globale evenwicht zulk een ingewikkeld radarwerk laat zien, zal de beoordeling ervan 
voornamelijk moeten worden gericht op het mechanisme, in zijn totaliteit bezien. Onjuist zou 
ik dan ook achten, indien men kritiek heeft op een bepaald onderdeel en op grond daarvan het 
gehele leerstuk zou willen laten vervallen. Dit houdt natuurlijk niet in dat geen kritiek zou zijn 
te geven. Integendeel het leerstuk is nog op verschillende punten voor verbetering vatbaar. Ik 
noem daarvan met name het te grote verschil tussen het maximale in-tarief en het v P B-tarief, 
welk verschil een gevolg is van het feit dat ons land in-tarieven heeft, welke niet anders dan als 
uitzonderlijk hoog kunnen worden gequalificeerd. Dit grote tariefsverschil kan ertoe leiden dat 

79 

• In dezelfde zin Smeets. 1  
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de Nv-vorm wordt gekozen, hetgeen vooral door expanderende ondernemingen geschiedt, 
waardoor de vrijheid van keuze van rechtsvorm in gevaar komt. 

Een ander punt dat voor verbetering vatbaar is, ligt in de situatie dat thans kleinere onderne-
mingen om fiscale redenen de Nv-vorm niet kunnen kiezen ofschoon deze gewenst kan zijn. 

Tenslotte wil ik noemen de dubbele belastingheffing van dividenden, zoals deze thans geldt. 
Verlichting van de te zware belastingdruk op de uitgedeelde dividenden lijkt mij op zijn plaats. 

Men realisere zich echter dat bovenstaande kritische noten niet los van de budgettaire achter-
grond kunnen worden gezien. Ik zou daarom willen stellen dat de fiscale wetgever binnen de 
budgettaire ruimte, welke hem ter beschikking staat voortdurend dient te streven naar verbetering 
van het globale evenwicht. 

Bij de beoordeling van het leerstuk staat zulke detailkritiek als hierboven gegeven niet op de 
voorgrond, doch dient men eerst een algemene beoordeling te geven om de vraag te beantwoorden 
of het globale evenwicht aan zijn doel beantwoordt. Op de vraag wat men moet beschouwen als 
het doel van het leerstuk heb ik hiervóór een antwoord gegeven, toen ik stelde dat men de leer van 
het globale evenwicht behalve als rechtvaardigingsgrond voor de v P B, ook kan beschouwen als 
een poging van de fiscale wetgever aan de neutraliteit ten aanzien van de rechtsvorm gestalte te 
geven. 

In de verhoudingen zoals deze zich hier te lande hebben ontwikkeld, heeft de neutraliteit ten 
opzichte van de rechtsvorm ertoe geleid dat wordt gestreefd naar een gelijke belastingdruk 
ondanks ongelijke belastingheffing. Indien men mij nu vraagt of de in de leer van het globale 
evenwicht de opdracht van een globaal gelijke belastingdruk is vervuld, beantwoord ik deze vraag 
bevestigend, zij het dat ik enige aarzeling daarbij niet kan onderdrukken. 

Drie redenen veroorzaken deze aarzeling. In de eerste plaats vraag ik me af of het te grote 
verschil tussen het hoogste in-tarief en het v P B-tarief er niet toe leidt dat voor teveel ondernemin-
gen het evenwicht niet bestaat. Indien deze tarieven naar elkaar toe zouden groeien dan heb ik 
echter nog een zekere aarzeling omdat statistisch niet bewijsbaar is dat en in welke mate er een 
evenwicht bestaat*, zodat waar de persoonlijke overtuiging de plaats inneemt van het statistisch 
bewijsmateriaal, voorzichtigheid is geboden. In de laatste plaats hangt het dan nog van ieders 
subjectief inzicht af welke afwijking van de gelijkheid men nog wil aanvaarden binnen het kader 
van een globaal gelijke belastingdruk. Wanneer men de leer van het globale evenwicht als een 
beginselprogramma zou willen beschouwen, waarin een aansporing aan de fiscale wetgever ligt 
opgesloten de gelijkheid steeds beter te benaderen, dan meen ik het leerstuk positief te mogen 
beoordelen en kan ik mij over mijn hiervóór uitgesproken aarzeling heenzetten. 

Dat in deze opvatting van de leer van het globale evenwicht als een beginselprogramma ligt 
opgesloten dat de fiscale wetgever bij voortduring de tarieven tegen elkaar moet afwegen en kri-
tisch moet vergelijken om tot een zo gelijk mogelijke belastingdruk in zoveel mogelijk individuele 
gevallen te komen, ligt naar mijn mening voor de hand. Hij zal daarbij tevens aandacht moeten 
schenken aan wat Vinkel in navolging van Mombert, noemt de optische tarieven. Een voorbeeld 

*Ik moge verwijzen naar de bijlage waarop ik de meting van de belastingdruk voor een aantal representatief gekozen 
gevallen heb gegeven. Het aldaar verstrekte cijfermateriaal is bedoeld om een indruk te geven van de belastingdruk. 



moge de betekenis van deze term verduidelijken. Indien men zegt dat de fiscus over de schijnwinst 
welke door muntontwaarding onstaat 43% tot 47% V P B heft, vergeet men dat die heffing niet 
eerder plaatsvindt dan wanneer deze schijnwinst wordt gerealiseerd, terwijl de belastingbetaling 
dan bovendien nog met in waarde gedaalde guldens kan geschieden. Heeft de NV een modern 
voorraadwaarderingsstelsel, dan kan het heel lang duren voor die winst wordt gerealiseerd; vindt 
de muntontwaarding plaats in bezittingen met een lange levensduur dan vindt heffing over de 
winst door muntontwaarding gemiddeld eveneens pas na een lange tijd plaats. De contante waarde 
van de heffing over deze schijnwinst is derhalve lager of zelfs aanzienlijk lager dan 43% á 47%. 
In de is-sfeer wordt bovendien naast het belastinguitstel een bijzonder tarief toegepast, voorzover 
de schijnwinst bij de eindafrekening naar voren komt.* Dit effect van de optische tarieven 
ontstaat door elke verschuiving van belastingheffing. Samengevat zou men kunnen stellen dat de 
mogelijkheden welke bestaan om de jaarwinst naar de slotwinst te verschuiven, de afrekening 
van de slotwinst uit te stellen en de dubbele belastingheffing van dividenden uit te stellen in feite 
tariefsverlagend werken, zulks echter met gelijkblijvend of zelfs lager nominaal tarief. Voor een 
fiscale wetgever die kritisch tarieven vergelijkt is dit een niet te verwaarlozen aspect. 

De invloed van de belastingplichtige op de belastingheffing bepaalt mede de inhoud van het globale 
evenwicht 

Het is bij de verschuiving van belastingheffing naar de toekomst dat de vrijheid van de belas-
tingplichtige een grote rol speelt. Het uitstel van dubbele belastingheffing over dividenden hebben 
de aandeelhouders in de hand door het dividend te passeren of op een lager bedrag vast te stellen 
dan bedrijfseconomisch verantwoord is. De verschuiving van de jaarwinst naar de slotwinst kan 
de ondernemer-particulier zowel als N V beïnvloeden door de beslissing omtrent het stelsel van goed 
koopmansgebruik dat hij wenst te volgen, door de keuze van vervroegde afschrijving en door de 
vorming of opheffing van fiscaal toelaatbare reserves. Het uitstel van afrekening van de slotwinst 
heeft de particuliere ondernemer in de hand door al dan niet gebruik te maken van de doorschuif-
faciliteiten. Van geheel andere aard is de vrijheid van de ondernemer zijn beleid te voeren op de 
wijze welke hem zelf goeddunkt. De beslissingen welke hij als ondernemer neemt, staan namelijk 
niet ter beoordeling van de fiscale autoriteiten. Voor de hierbedoelde soorten van ondernemers-
vrijheid moge ik verwijzen naar J. van Soest 3, die een onderscheid maakt in de vrijheid van de 
belastingplichtige een bepaalde handeling te stellen welke invloed op de belastingheffing heeft en 
de vrijheid een bepaalde keuze te doen, welke voor de fiscus bindend is. 

De invloed van de belastingplichtigen—ondernemers en aandeelhouders—op de hoogte van de 
door hem te betalen belasting is thans voor ons gemeengoed**, doch evenzeer aanvaarden wij dat 
er zekere grenzen aan deze invloed dienen te worden gesteld. Waar men deze grenzen wil leggen 
is in sterke mate van het subjectief inzicht afhankelijk. Degene die—in geestdrift rakende voor 

*BrillP ziet in het uitstel van belasting gecombineerd met het lage 20 % resp. 20 %-40%-tarief dan ook compensatie voor 	81 
de heffing over schijnwinsten. In de v a-sfeer gelden weliswaar deze lagere tarieven niet, doch daar is langer uitstel moge-
lijk. Men zie hierover ook Van Dijck° die het 20 %-tarief te laag acht. In vergelijking met het normale tarief is het 20 %- 
tarief ook naar mijn mening te laag; men bedenke echter dat het huidige normale 1B-tarief bepaald te hoog is. **Het is nog 
maar enige decennia geleden dat De Groot° stelde dat het Nederlandse belastingstelsel een inkomensbegrip eiste dat de wil 
van degenen die bij familievennootschappen betrokken was, uitschakelde! 
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de leuze van de ondernemersvrijheid—van mening zijn dat die grenzen ruim getrokken dienen 
te worden, moet ik een koude douche geven. Immers hoe ruimer men die grenzen trekt, hoe meer 
men de fiscale overwegingen bij de ondernemersbeslissing een rol laat spelen. Terecht is daartegen 
bezwaar aan te voeren. Het is bovendien duidelijk dat het bereiken van het globale evenwicht 
moeilijker wordt naar mate de ondernemer een grotere vrijheid heeft op de hoogte van de door hem 
te betalen jaarlijkse belasting. De ondernemer zal immers zoveel mogelijk de fiscaal voordeligste 
weg zoeken en dat leidt er toe dat de gelijkheid bij de belastingheffing kan worden aangetast. 

Aan de andere kant zijn er goede redenen aan te voeren welke pleiten voor een zekere mate van 
vrijheid voor de belastingplichtige. De snelle ontwikkeling van het economisch en maatschappelijk 
leven maakt het noodzakelijk dat de ondernemer een slagvaardig beleid voert en zich voortdurend 
aanpast—ook in fiscaal opzicht—aan de veranderde omstandigheden. Ook voor de overheid heeft 
die vrijheid van de belastingplichtige een niet te veronachtzamen voordeel. De belastingheffing 
speelt naast haar budgettaire functie een rol als instrument van de sociale en economische politiek 
van de overheid. Bij de directe belastingen is het vooral de belastingheffing over de winst welke 
als instrument door de overheid wordt gehanteerd. Deze functie van de belastingheffing komt het 
best tot haar recht door globale maatregelen welke ruimte laten aan de zelfstandige beslissing 
van de betrokken ondernemer. In Open Ondernemerschap' wordt dit aldus geformuleerd: 'Een 
'globale politiek betekent, dat de ondernemer vrij blijft in zijn reacties op de genomen maatregelen 
'Vrij in zijn ondernemingsbeleid, waarvoor het winststreven het richtsnoer blijft.' Het komt mij 
voor dat de leer van het globale evenwicht kan passen in een globale economische politiek van 
de overheid.* Voorwaarde daartoe is dat de ondernemer bij de keuze der rechtsvorm in redelijk-
heid tot een afweging van alle pro's en contra's—waaronder de fiscale—kan komen. Zou het 
fiscale motief die beslissing eenzijdig opleggen dan is er geen vrijheid voor de ondernemer en ook 
geen globaal evenwicht. 

Dat men aan invloed van de ondernemer, respectievelijk de aandeelhouder op de door hen te 
betalen belasting niet kan ontkomen, zou ik met een voorbeeld willen illustreren. De belasting-
studiegroep van de katholieke werkgevers bepleit de bedrijfsbelasting onder andere opdat de keuze 
van de rechtsvorm niet meer door fiscale motieven zou worden beïnvloed. Zij wil het bedrag dat 
de particuliere ondernemer aan zijn onderneming onttrekt onder de 1B brengen—met de bedrijfs-
belasting als verrekenbare voorheffing—daarmee een ondernemersbeslissing welke tot nu toe niet 
relevant was voor de belastingheffing, makende tot onderwerp van fiscale beïnvloeding. Men 
begrijpe mij goed. Ik wil niet betogen dat de oplossing van de belastingstudiegroep niet goed is, 
doch alleen dat in haar oplossing de fiscale invloed op de ene ondernemersbeslissing (keuze van 
de rechtsvorm) wordt veranderd in fiscale invloed op een andere ondernemersbeslissing (bepaling 
van het bedrag dat aan de onderneming onttrokken wordt). 

Uitgaande van de stelling dat een zekere invloed van ondernemer en aandeelhouder op zijn 
jaarlijkse belasting onontkoombaar en zelfs wenselijk is, meen ik dat daarmee een bevestigend 
antwoord wordt gegeven op de vraag of het juist is dat het evenwicht globaal is. Tussen het globale 

*Over de vrijheid van de ondernemer en over de invloed van globale overheidsmaatregelen op de ondernemersbeslissingen 
leze men de belangwekkende beschouwingen van De Wilde.2 



karakter van het evenwicht en de invloed van de ondernemer en aandeelhouder op zijn jaarlijkse 
belasting bestaat immers een zekere correlatie. Geppaartl heeft de problematiek, welke hier aan 
de orde is op een kernachtige wijze samengevat. Nadat hij de vrijheid van de belastingplichtigen 
heeft genoemd de rechtsvorm te kiezen waaraan voor hen de geringste belastingheffing is verbon-
den, hetgeen leidt tot invloed van fiscale motieven op het economische leven, vervolgt hij : 'Hier 
'ligt dan ook de kern van de problematiek: hoe kan de vrijheid van de belastingplichtigen tot het 
'kiezen van fiscaal voordelige rechtsvormen in overeenstemming worden gebracht met de wenselijk-
`heid de aan de belastingwet ten grondslag liggende norm zo rechtvaardig mogelijk tot gelding 
'te brengen? Want zijn voor de vrijheid van keuze van de burger gewichtige argumenten aan te 
'voeren, eveneens weegt zwaar het argument dat economisch gelijk liggende gevallen fiscaal zoveel 
'mogelijk gelijk behandeld moeten worden.' Ik beschouw de leer van het globale evenwicht, zoals 
ik die hiervoor heb uiteengezet, als het antwoord van de fiscale wetgever op de vraag, welke in 
bovenstaand citaat gesteld is. 

Hoever de fiscale wetgever nu moet gaan bij het aanvaarden van de invloed van de ondernemer 
en aandeelhouder op hun belastingheffing, is moeilijk anders dan in algemene termen aan te geven. 
De waarheid ligt, dacht ik, ook hier in het midden. Een zekere vrijheid voor de ondernemer is 
onvermijdelijk*, doch dat mag niet zover gaan dat de belastingconsulent naast de ondernemer komt 
te zitten! Indien men die vrijheid meer in het bijzonder op de keuze van de rechtsvorm betrekt, 
dan zou ik willen stellen dat het niet zo erg is dat de fiscale motieven een zekere rol spelen bij de 
keuzen van de rechtsvorm, mits die rol maar niet teveel domineert. Zoals ik hiervoor al stelde 
bestaat die keuze van de rechtsvorm in het algemeen gesproken noch bij de kleine noch bij de grote 
ondernemingen, zodat de keuze alleen bij de middengrote ondernemingen overblijft. Omdat een 
globaal en niet een exact evenwicht wordt nagestreefd zal deze keuze in meer of mindere mate mede 
door fiscale motieven bepaald worden. Dat er enige speelruimte voor de ondernemer bestaat om 
ook op grond van de fiscale motieven zijn keuze te bepalen** acht ik niet zo bezwaarlijk. Ook dit 
is echter weer van het subjectief inzicht afhankelijk. Misschien zou ik het zo kunnen stellen dat 
dit afhangt van de mate van rechtsverfijning, welke men wenselijk oordeelt. 

De leer van het globale evenwicht een aanvaardbaar compromis tussen rechtvaardigheid en 
doelmatigheid 

Wanneer ik de vraag in welke mate rechtsverfijning dient te worden nagestreefd in de beschou-
wing betrek, kan ik daarbij tevens een samenvattend oordeel over de leer van het globale even-
wicht geven. Ik zou die vraag willen toetsen aan de voorwaarde welke voor elk recht kan worden 
gesteld namelijk dat het voldoet aan de eisen van rechtvaardigheid en doelmatigheid. Slagter3  heeft 
uiteengezet hoe deze eisen in een voortdurend conflict met elkaar leven en hoe het recht steeds moet 
streven naar een aanvaardbaar compromis tussen beide.*** Hij schrijft onder andere: 'Het is op- 
'vallend, hoe vaak discussies tussen juristen kunnen worden herleid tot verschillen van opvatting 	
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*Hofstra' wees hier ook reeds op. **De psychische bevrijding welke het de ondernemer geeft om de fiscaal gunstigste 
keuze te maken, laat ik hier verder maar buiten beschouwing. *** Volgens Spaanstra 4  geldt in het bijzonder voor het belas-
tingrecht dat het een combinatie van rechtvaardigheid en doelmatigheid is. Waarom dat bijzonder voor het belastingrecht 
zou gelden is mij niet duidelijk. 
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'tussen degenen, die zich vooral door eisen van de rechtvaardigheid, en hen, die zich vooral door 
'eisen van de doelmatigheid laten leiden. De een hecht de grootste waarde aan een zuivere toe-
'passing van het gelijkheids- en evenredigheidsideaal—leidende tot de grootste rechtsverfijning—
'en is slechts node bereid wat water in de wijn te doen met het oog op doelmatigheidseisen. De 
'ander evenwel beroept zich er op een open oog te hebben voor de eisen van de practijk. Bij hem 
'staan voorop het algemeen belang, de maatschappelijke werking van het recht, zijn practische uit-
`voerbaarheid, de hanteerbaarheid voor de rechter en de wetstoepasser, bewijsrechtelijke aspecten, 
'budgettaire overwegingen, het onvermogen van de debiteur en het verlangen naar rechtszeker-
'heid, rechtseenheid en rechtseenvoud. Daarnaast moet natuurlijk ook volgens hem de regeling 
`zo min mogelijk onbillijk zijn.' 

Ik heb het gevoelen dat in het eerste rapport over de latenties, uitgebracht voor de Vereniging 
voor Belastingwetenschapl, ditzelfde compromis tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid wordt 
bedoeld wanneer men schrijft dat een nauwgezette wet een onding dreigt te worden en dat het 
andere uiterste, een forfaitaire belastingregeling, nog minder valt aan te bevelen, doch dat een 
nauwgezette wet plus latenties daarin opgenomen een goede oplossing lijkt. Ik voeg daaraan toe 
dat men de belastingverschuiving naar de toekomst—welke de oorzaak is van het ontstaan van 
latenties—mede op grond van de invloed, welke de belastingplichtige daarop heeft, kan beschouwen 
als een stabiliserende invloed op de beide andere pijlers van het globale evenwicht waardoor dit 
laatste beter tot zijn recht komt. 

Men zou op de rechtvaardigheid te sterk de klemtoon leggen, indien men—zoals Roeloffs 2  
doet—het globale evenwicht wil vervangen door een werkelijk evenwicht of indien men zou stellen3  
dat de rechtsvorm welke de ondernemer kiest als van tweede orde moet worden beschouwd en 
dat in de eerste plaats op de economische werkelijkheid moet worden gelet. In beide voorbeelden 
worden de eisen van de doelmatigheid uit het oog verloren. Een werkelijk evenwicht is nu eenmaal 
op het practisch vlak niet bereikbaar en het aanleggen als maatstaf van de economische werkelijk-
heid van de belastingplichtige geeft onvoldoende differentiatie om tot een bruikbare heffing te 
komen. Een voorbeeld waarbij daarentegen de doelmatigheid te sterk op de voorgrond staat is 
het hiervóór behandelde art. 44 Wet 113 1964, ingevolge welke bepaling, voorzover de storting op 
aandelen plaatsvindt door middel van inbreng van aandelen in een andere vennootschap, slechts 
als gestort wordt aangemerkt, hetgeen op laatstbedoelde aandelen is gestort. 

Keren wij nu weer terug naar de beoordeling van het globale evenwicht. Indien men mogelijke 
detailkritiek terzijde laat dan meen ik dat met de leer van het globale evenwicht een serieuze poging 
is gedaan om een compromis te vinden tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. 

Een geheel andere vraag is die welke middelen de fiscale wetgever gebruikt om de gedachte, 
welke aan de leer van het globale evenwicht ten grondslag ligt te verwezenlijken. Ik kan me 
voorstellen dat hij daarvoor het huidige systeem kiest. In dat geval ga ik accoord behoudens dat ik 
pleit voor een verkleining van het verschil van het proportionele v P B-tarief en het maximale 
1B-tarief, gepaard gaande met een verlichting van de dubbele belastingheffing van dividenden. 

Indien de fiscale wetgever zover zou gaan als door Roeloffs 4  bepleit wordt, namelijk gelijkmaking 



van het v P B-tarief met het hoogste is-tarief, gecombineerd met een volledige integratie van v P B en 
I B dan zet hij tevens een grote stap in de richting van oplossing van het coöperatieve vraagstuk.* 
Of een zodanige uitwerking aan de leer van het globale evenwicht wordt gegeven of wellicht een 
andere hangt naar mijn mening behalve van budgettaire overwegingen mede van de globale econo- 
mische politiek der overheid af. De voorkeur verdient daarbij dat de overheid via tariefswijzigingen 
kan 'bijsturen'. Welke uitwerking men ook aan de leer van het globale evenwicht geeft, uiteinde-
lijk is het een tariefsaangelegenheid. Allesbeheersend is immers de vraag: wat blijft er tenslotte 
over nadat de fiscus zijn tol heeft gehad. 

Het komt mij voor dat in het verleden het vraagstuk van de onderlinge relaties der tarieven 
en de invloed van de belastingverschuiving naar de toekomst op de tarieven en omgekeerd niet 
in zeer ruime mate is bestudeerd. Ook de correlatie, welk er bestaat tussen het tariefsverschil 
van 'B en v P B enerzijds en de dubbele heffing van dividenden anderzijds, is naar mijn gevoelen 
in onvoldoende mate object van onderzoek geweest. Indien men op deze vraagstukken nader ingaat, 
dient men dit echter niet uitsluitend te doen door het opbouwen van een bepaald systeem dat 
naar het uiterlijke te oordelen de toets van de logica kan doorstaan. Daarnaast dient zulk een 
systeem gekwantificeerd te worden en dient aan de hand van vergelijkingscijfers te worden onder-
zocht of het systeem niet toch aan innerlijke tegenstrijdigheid leidt, hoe mooi het er op papier 
ook moge uitzien. Ik heb daarom in de bijlagen tot dit geschrift een kwantitatieve beschrijving 
gegeven van de leer van het globale evenwicht, zoals deze thans in de Wet 1B 1964 verankerd is. 
Het daar gegeven wiskundig model kan mutatis mutandis voor allerlei andere uitwerkingen welke 
men aan de leer van het globale evenwicht zou willen geven, worden gebezigd. 

Samenvatting van Hoofdstuk 1 
Aan de belastingheffing over de winst van natuurlijke en van rechtspersonen ligt ten grondslag 

het streven van de fiscale wetgever naar een globaal evenwicht in de belastingheffing van deze beide 
sectoren van het bedrijfsleven. Dit globale evenwicht is het logisch gevolg van de neutrale houding 
welke de fiscale overheid aanneemt ten opzichte van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt 
gedreven. Deze neutraliteit—welke in Nederland met een onderbreking gedurende de oorlogs-
jaren steeds een onderdeel van de fiscale politiek is geweest—is niet een passieve houding waaruit 
onverschilligheid spreekt ten aanzien van de gevolgen van de belastingheffing voor deze of gene 
rechtsvorm, doch is integendeel een actieve neutraliteit, welke hierin bestaat, dat gepoogd wordt 
de gevolgen van de belastingheffing voor alle rechtsvormen zoveel mogelijk gelijk te doen zijn. 
Ook al is er dan een ongelijkheid in de wijze waarop de belastingheffing voor de verschillende 
rechtsvormen tot stand komt, dat neemt niet weg, dat de Nederlandse fiscale wetgever streeft 
naar een globale gelijkheid in belastingdruk. 

Door mij is aan dit streven een nadere uitwerking gegeven welke ik heb aangeduid als de leer 
van het globale evenwicht. Hoewel het globale evenwicht op de collectiviteiten van beide soorten 
ondernemingen betrekking heeft, is de gedachte welke er aan ten grondslag ligt ook van belang 
voor de belastingheffing van individuele ondernemingen. Men moet dit laatste echter niet zo ver- 

*Helmichl bepleit afschaffing van de dubbele belasting van dividend op grond van de wenselijkheid de coöperatieve 
vereniging en de N V in fiscaal opzicht gelijk te schakelen. 
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staan, dat de Nederlandse fiscale wetgever een individuele gelijkheid zou nastreven, doch zo dat bij 
bepaalde vraagstukken op het terrein der fiscale wetgeving de concrete oplossing mede wordt 
bereikt door het streven naar de evenwichtstoestand. 

In zoverre past de belastingheffing zich aan de maatschappelijke realiteit aan, dat de persoon-
lijke ondernemingsvorm welke in het algemeen de gunstigste rechtsvorm is voor kleine 
ondernemingen ook fiscaal voor deze het beste past, terwijl de rechtsvorm der N V, welke voor grote 
ondernemingen de meest aangewezene is voor deze ook fiscaal het gunstigst is. 

Met het bovenstaande wordt een bedrijfsbelasting afgewezen welke ongeacht de grootte of 
rechtsvorm van alle ondernemingen zou moeten worden geheven. Bij zulk een bedrijfsbelasting 
worden financieel ongelijksoortige ondernemingen gelijk belast, bij het huidige systeem daaren-
tegen worden financieel gelijksoortige ondernemingen verschillend belast. Dit laatste is echter 
minder bezwaarlijk omdat het elke ondernemer vrij staat de rechtsvorm te kiezen welke hem fiscaal 
het gunstigst lijkt. Voor grote ondernemingen bestaat die vrijheid nauwelijks; deze zijn reeds om 
andere dan fiscale redenen op de rechtsvorm der N V aangewezen. Voor kleine ondernemingen 
daarentegen ligt dit anders; hoewel de Nv-vorm voor deze in de meeste gevallen uit den boze is, is 
het toch niet juist indien deze rechtsvorm om fiscale redenen voor deze ondernemingen onbereik-
baar zou zijn. Voor zover dit laatste het geval is schiet het globale evenwicht te kort en dient het te 
worden aangevuld. 

De leer van het globale evenwicht is in de fiscale wetgeving verankerd door het verschil in 
tarieven van In en v P B, door de dubbele belastingheffing van dividenden en door de verschuiving 
van belastingheffing naar de toekomst. 

Om de betekenis van deze pijlers van het globale evenwicht te doorgronden dient men deze in 
verband te brengen met de winst als object van belastingheffing van ondernemingen. Deze winst 
wordt voor Is en v P B op dezelfde wijze bepaald, behoudens uitzonderingen, welke voornamelijk 
voortvloeien uit het verschil in karakter van natuurlijke en van rechtspersonen. Van deze uit-
zonderingen is de voornaamste de aftrekbaarheid van de winst van beloningen voor bestuurders 
der NV. 

Wanneer men het begrip winst bezigt in verband met de vergelijking van de belastingdruk dient 
men daaronder niet de jaarwinst te verstaan doch de totale winst welke in feite gelijk is aan de ver-
mogenstoename gedurende het bestaan der onderneming—uiteraard met correcties wegens kapi-
taalsmutaties en wegens winstonttrekkingen. Op de jaarwinst is de v P B-sfeer het tarief van 43% 
á 47% van toepassing en in de I B-sfeer het progressieve tarief, dat marginaal tot 70 1/2 % oploopt. 

De totale winst is in veel gevallen groter dan de som der jaarwinsten, welk verschil door vorming 
van stille reserves en van fiscaal toelaatbare reserves ontstaat. Over dit verschil—aan te duiden als 
slotwinst—dient bij het einde van de onderneming of van het ondernemerschap een fiscale 
afrekening te komen welke in de v P B-sfeer eveneens met 43% á 47%, doch in de is-sfeer soms met 
het 20 %tarief, soms met het 20 %-40 %tarief belast is. 

Bij de NV treedt dubbele heffing op inzoverre dat uitdeling van winst aan aandeelhouders aan 
progressieve is onderworpen is, soms—bij herkapitalisatie—tegen het 20 %tarief, soms—bij 



liquidatie en inkoop van meer dan 5 % van het geplaatste aandelenkapitaal—tegen het 20 %-40 %- 
tarief. Uitdeling van winst aan aandeelhouders vindt plaats indien de waarde-aanwas van het 
aandeel aan aandeelhouders ten goede komt als gevolg van een transactie tussen NV en aandeel-
houders. 

De verschuiving van belastingheffing naar de toekomst vindt op drieledige wijze plaats, namelijk 
door het moment van uitdeling van winst naar de aandeelhouders uit te stellen, door verschuiving 
van de jaarwinst naar de slotwinst respectievelijk de potentiële slotwinst en door het uitstellen van 
de afrekening der slotwinst. 

Hoewel statistisch niet bewijsbaar is dat er een evenwicht bestaat kan men met terzijdelating 
van detailkritiek toch wel stellen dat de leer van het globale evenwicht een vrij goede benadering 
geeft, waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de rechtsvaardigheidseis van gelijke belastingdruk, 
anderzijds wordt voldaan aan de doelmatigheidseis, inhoudende dat niet een exacte doch een 
globale gelijkheid wordt nagestreefd. Binnen het raam van die doelmatigheid dient het streven er 
echter op gericht te zijn in zoveel mogelijk gevallen een zo gelijk mogelijke belastingdruk te 
verkrijgen. In zoverre zie ik de leer van het globale evenwicht dan ook als een beginselprogramma 
voor de fiscale wetgever. 

De kritiek, welke op de leer van het globale evenwicht kan worden uitgeoefend, richt zich voor-
al tegen het te grote verschil van het hoogste is-tarief en het v P B-tarief waardoor expanderende 
ondernemingen eerder in de Nv-vorm worden gedreven dan anders het geval zou zijn, tegen de 
wijze waarop thans zonder enige verlichting de dubbele belastingheffing van dividenden tot stand 
komt, waardoor de dividenden te zwaar belast worden en tegen het feit dat kleine ondernemingen 
die op de Nv-vorm zijn aangewezen deze om fiscale redenen niet kunnen kiezen. 
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HOOFDSTUK II 

Belastingheffing van de besloten NV 

§1. DE MAATSCHAPPELIJKE REALITEIT VAN DE BESLOTEN NV 

Terminologie ter onderscheiding van verschillende ondernemingsvormen 
De besloten Nv is niet een juridisch vast te leggen vorm der NV, doch is—zoals Van der Heijden-

Van der Grinten' het formuleren—een economische gestalte.* 
Vóór ik de betekenis daarvan uiteenzet wil ik eerst de gebezigde terminologie ter onderscheiding 

van verschillende ondernemingsvormen toelichten.** 
In een geschrift als het onderhavige heeft de terminologie een dienende functie; zij moet zoda-

nig gekozen worden, dat de gebezigde begrippen de te onderscheiden massa zo efficiënt mogelijk 
catalogiseren. Het is daarbij een voordeel, doch niet strikt noodzakelijk, indien de gebezigde 
terminologie bij het spraakgebruik aansluit. Voor de wetgever ligt dit wezenlijk anders. Voor hem 
staat de betekenis, welke in het spraakgebruik aan bepaalde begrippen wordt gehecht, in het 
algemeen voorop en pas daarna komt de vraag van de meest efficiënte catalogisering aan de orde. 
Dit geldt met name voor de wettekst, doch in zekere mate is dit ook van toepassing op de 
parlementaire gedachtenwisseling, zoals deze in de schriftelijke stukken en bij de kamerdebatten 
naar voren komt. 

Zien wij nu eerst naar de terminologie, welke bij de parlementaire behandeling van de Algemene 
belastingherziening 1960 door de bewindslieden is gebezigd. De ondernemingen worden daar 
onderscheiden in de ondernemingen, uitgeoefend door lichamen*** en de persoonlijke 
ondernemingen.**** Van de lichamen zijn de NV's de belangrijkste, zowel in grootte als in aantal. 
Deze worden bij voortduring in open en besloten NV's*****  onderscheiden. 

Voor de keus gesteld een eigen terminologie te gebruiken dan wel die van de fiscale wetgever 
over te nemen, heb ik na enige aarzeling besloten in dit geschrift ook te spreken van persoonlijke 
ondernemingen enerzijds en van open en besloten NV's anderzijds. Deze aarzeling ontstond van-
wege het feit dat—zoals ik hieronder zal aantonen—met name de begrippen open en besloten N v's 
onvoldoende scherp omlijnd zijn en door de bewindslieden bovendien niet altijd juist worden ge- 

'In dezelfde zin o.a. Vtillmars, Dijk°, Van Keulen'. "Vanzelfsprekend worden in dit geschrift de ondernemingsvormen 

88 naar juridische kenmerken onderscheiden. Bedrijfseconomisch wordt meestal onderscheiden in eenmanszaken, personen-
associaties, kapitaalsassociaties, coöperatieve ondernemingen, overheidsondernemingen en ondernemingen-stichtingen'. 
*"Soms wordt gesproken van rechtspersonen°, soms van corporaties 7. ****Een enkele keer is er wel eens sprake van een 
particuliere onderneming° en/of van een particuliere ondernemers, terwijl ook wel eens van een persoonlijke ondernemer" 
wordt gesproken. Soms wordt gesproken van familievennootschappen". Kennelijk achten de bewindslieden dit begrip 
synoniem met besloten Nv. 



hanteerd. Ik ben echter voor deze terminologie gezwicht, eensdeels om de complicaties van tweeër-
lei terminologie te vermijden, anderdeels omdat ik geen betere heb kunnen bedenken, welke zozeer 
voldoet aan de eis van aansluiting aan het gewone spraakgebruik, waarbij ik meende dat het euvel 
van de onvoldoende bepaaldheid van de gebruikte begrippen zou kunnen worden opgeheven 
door aan die begrippen een nadere uitleg te geven. 

Ten aanzien van de persoonlijke onderneming zijn er naar mijn mening niet zoveel moeilijk-
heden. Dit is de onderneming, waarbij een of meer natuurlijke personen rechtstreeks als beheerder 
en/of als kapitaalverschaffer is of zijn betrokken. De meest voor de hand liggende vormen zijn 
daarbij het eenmansbedrijf, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.* 

Bij deze laatste vormen doemen echter al enige problemen op. Hoe moet men oordelen over de 
—in de practijk een enkele keer voorkomende—vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap, waarbij een rechtspersoon tot de vennoten behoort.** Aangezien de vennoot-
schap onder firma en de commanditaire vennootschap in ons land geen rechtspersoonlijkheid 
bezitten, zou men ten aanzien van de hier besproken ondernemingsvormen kunnen zeggen, dat 
deze in fiscaal opzicht ten aanzien van de natuurlijke personen persoonlijke ondernemingen zijn 
en ten aanzien van de rechtspersonen als lichamen moeten worden gekwalificeerd.*** 

Het onderscheid tussen open en besloten NV'S 

Moeilijker is het aan te geven wat onder open en onder besloten N V's moet worden verstaan. 
In de Wet i B 1964 worden deze begrippen niet gehanteerd; wel geschiedt dit veelvuldig in de bij 
de parlementaire behandeling gewisselde stukken. In de Nota 4  wordt de eerste keer dat dit onder-
scheid wordt gehanteerd gesproken over 'z.g. open en besloten vennootschappen' zonder dat dit 
onderscheid nader wordt toegelicht. Voor het gevolg wordt dan door de bewindslieden gesproken 
over open en besloten NV's, zonder de toevoeging `z.g'. De bewindslieden achten dit begrippen-
paar kennelijk voldoende duidelijk en laten zelfs na ook maar enige nadere beschrijving van de 
besloten NV te geven, hetgeen hierom zo verwonderlijk is omdat zij bij herhaling een beroep doen 
op de maatschappelijke realiteit van de besloten NV. Het blijkt wel dat zij bij de open en besloten 
N V uitsluitend N V's op het oog hebben indien en voorzover natuurlijke personen daarvan aandeel-
houders zijn. N v's waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in handen zijn van andere NV's, 
van coöperaties, stichtingen, openbare lichamen enzovoorts, blijven in zoverre dus buiten beschou-
wing. Terwille van de eenvoud zal ik mij hierbij aansluiten, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt. 
De fiscale problematiek van de besloten N V wordt door deze vereenvoudiging niet wezenlijk anders. 

* In de Nota' worden de persoonlijke ondernemingen nader verduidelijkt door tussen haakjes erachter te vermelden : 
'eenmanszaken, firma's, vrije beroepen'. **In Duitsland komt deze figuur, meestal als GmbH & Co.K.G., reeds tientallen 
jaren voor. De GmbH & Co. als ondernemingsvorm vindt in Duitsland veelvuldig toepassing, vooral om fiscale redenen 	 89 
en om opvolgingsproblemen het hoofd te bieden. 2  Hellemas wees er op dat deze rechtsfiguur ook in de Nederlandse 
verhoudingen nuttige diensten kan bewijzen. ***In het ontwerp voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de vennoot-
schap onder firma en de commanditaire vennootschap met meerdere beherende vennoten als rechtspersonen gekwalifi-
ceerd.Dit houdt in dat de fiscale wetgever te zijner tijd als het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal worden ingevoerd, zich zal 

moeten bezinnen over de fiscale consequenties van deze wijziging in de juridische system atiek. 



Nu de bewindslieden ons geen enkele opheldering geven over het verschil tussen open en beslo-
ten N V's, doch aan dat verschil uitsluitend gevolgen verbinden met betrekking tot de machtsuit-
oefening in de N V, de dividendpolitiek enzovoorts, is het van des te meer belang na te gaan waarin 
dit verschil is gelegen. 

Het valt daarbij al meteen op dat de begrippen open en besloten elkaars tegenovergestelden zijn. 
Men kan dit zo formuleren: een open NV is niet besloten en een besloten NV is niet open, zodat 
alle N v's onder een der beide categorieën kunnen worden gerubriceerd. De epitheta open en beslo-
ten hebben betrekking op de N V zelf en niet op de verhouding tussen NV en aandeelhouder. De 
opvatting, dat de N V tegenover de ene aandeelhouder open en tegenover de andere besloten zou 
kunnen zijn is dan ook niet houdbaar.* De scherpe tegenstelling tussen open en besloten N V'S mist 
men bij de uitdrukkingen, welke als synoniemen kunnen worden beschouwd. De meest gangbare 
zijn familie-NV of familievennootschap in plaats van besloten N v** en publieke N V in plaats 
van open N V.*** 

Het civiele recht kan ons geen opheldering geven over het onderscheid in open en besloten 
NV's omdat dit niet juridisch vastgestelde vormen der N V zijn. Hoogstens zou men kunnen zeggen 
dat het Wetboek van Koophandel enige aanknopingspunten verschaft, waaruit blijkt dat de civiele 
wetgever oog heeft gehad voor het verschil in maatschappelijke positie van onderscheiden NV's. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bepalingen van art. 46b en 54e van het Wetboek van Koophandel, 
welke inhouden dat, indien in een N V de statuten aandelen aan toonder niet toelaten, bijzondere 
bepalingen kunnen gelden omtrent de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering van aan-
deelhouders en omtrent de raadpleging van aandeelhouders, terwijl in dat geval het enquêterecht 
alleen dan van toepassing is indien de statuten zulks uitdrukkelijk voorschrijven. Nog sterker blijkt 
dit uit de, bij de Novelle van 1929 9  ingevoerde, verplichte balanspublicatie, welke is voorgeschreven 
voor een aantal categorieën van NV's, welke geacht kunnen worden in veelvuldig contact met het 
publiek te komen. Het zijn de NV's waarvan meer dan f. 50.000,— aandelen respectievelijk 
obligaties aan toonder in omloop zijn of kunnen zijn, NV's waarvan de aandelen ter beurze worden 
genoteerd en de NV's, welke het bankbedrijf of het verzekeringsbedrijf uitoefenen. Mede op grond 
van de wetsgeschiedenis mag men stellen, gelijk Van der Grintenl° doet, dat de NV's, welke niet de 
verplichting tot balanspubliciteit hebben in maatschappelijk opzicht een zekere gelijkenis vertonen 
met de groep der besloten N V'S.****  

*Volgens Schaafsmal heeft deze opvatting een rol gespeeld in een nimmer gepubliceerd voorontwerp van wet uit de 
dertiger jaren. **De uitdrukking 'gesloten NV', welke Wibauts en Tekenbroek' gebruiken doet thans ietwat archaisch aan. 
De uitdrukking 'private' N V, welke onder andere Van Ketels en Cobbenhagens gebruiken, kennelijk in navolging van het 
Engelse onderscheid in private en public Companies, wordt thans niet meer gebezigd. Volgens Volmers en van Kuyk 7  is 
de familie-Nv een species van het genus besloten NV. Ik onderschrijf deze opvatting. ***De Commissie voor de inkomsten-
belasting van de Vereniging voor belastingwetenschap gebruikte in 1932 het woord openbare N V. In de M.v.T op het 
wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934 werd deze uitdrukking eveneens gebezigd. Sindsdien is zij in onbruik geraakt 
****In de meeste ons omringende landen komen twee rechtsvormen voor van de NV, waar ons land er slechts een kent. Ik 
noem West-Duitsland, waar de Gesellschaft mit beschránkter Haftung staat naast de Aktiengesellschaft, Frankrijk waar 
de Société á responsabilité limitée en de Société anonyrne bestaan, België, dat de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap kent, Italië met de societá responsibilita limitata en de societá per actione, 
enzovoorts. De bedoelde rechtsvormen zijn zeker niet gelijk te stellen met open respectievelijk besloten NV's, hoewel een 
zekere congruentie niet ontkend kan worden. 



In de fiscale wetgeving wordt de onderscheiding in open en besloten N V's slechts gehanteerd 
in de Beschikking Beleggingsmaatschappijenl, alwaar wordt gesproken over de open en besloten 
effectenbeleggingsmaatschappijen. Als open wordt aangemerkt de effectenbeleggingsmaatschappij, 
waarvan de aandelen ten beurze van Amsterdam of Rotterdam worden genoteerd. De overige 
gelden als besloten. Dit criterium, dat van formele aard is, heeft de verdienste dat het de grens 
tussen open en besloten NV's scherp afbakent. Ook in de literatuur2  wordt dit criterium wel gehan-
teerd. Toch betwijfel ik of de bewindslieden bij het onderscheid, dat zij bij de parlementaire behan-
deling van de Algemene belastingherziening 1960 in open en besloten N V's maakten dit formele 
criterium voor ogen hebben gehad. Niet alleen lieten zij nergens blijken dat zij de open N V beschou-
wen als de Nv, waarvan de aandelen ter beurze worden genoteerd, doch de tegenstelling tussen open 
en besloten N v's werd door hen bij voortduring geplaatst in het licht van materiële kenmerken, 
zoals dividendpolitiek, wijze van machtsuitoefening, belangentegenstelling met de Nv, enzovoorts. 

Het lijkt mij daarom verantwoord aan te nemen dat de bewindslieden een materieel criterium 
voor ogen hebben gehad, dat zij zozeer bekend veronderstelden, dat zij een nadere toelichting 
niet nodig oordeelden. Het loont de moeite na te gaan of dit materiële criterium zo bekend is en 
of daarover een communis opinio bestaat. 

Volmer3  noemt besloten de N V, waarvan noch het kapitaal bij eerste uitgifte of bij uitbreidingen, 
noch leningen bij openbare inschrijvingen zijn geplaatst en waarvan noch voor het kapitaal, noch 
voor de obligaties een open markt bestaat.* Van der Grinten° is van mening, dat het begrip besloten 
N V zoveel uiteenlopende N v's dekt, dat het een vage inhoud heeft. Hij geeft daarom een globale 
definitie, welke slechts aandacht besteedt aan een negatief aspect van de besloten Nv, namelijk de 
afwezigheid van kapitaalvoorziening door het beleggend publiek. De open N V definieert hij globaal 
als de Nv, welke voor de voorziening in haar kapitaalbehoefte wel een beroep doet op het 
beleggend publiek. Men kan zeggen dat de definities van Volmer en Van der Grinten vrij aardig in 
overeenstemming zijn met die van de Beschikking Beleggingsmaatschappijen, zij het dat de beschik-
king een formeel criterium aangeeft, dat bij Volmer en Van der Grinten een materieel criterium is. 

Anders ligt dat met de definities van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van Van Keulen en 
van Sinninghe Damsté. Het C. B. S. acht in haar statistiek der naamloze vennootschappen 1939- 
1951 een besloten N V aanwezig, indien wordt voldaan aan het formele criterium, dat de aandelen 
niet ter beurze worden genoteerd en bovendien aan het materiële criterium dat alle aandeelhouders 
natuurlijke personen zijn en dat de meeste—uiteraard weinig in aantal zijnde—aandeelhouders 
elkaar allen bij name kennen. De omschrijving van Van Keulen° sluit hierop nauw aan. Hij meent, 
dat het karakter der familie-Nv—welk begrip hij kennelijk synoniem acht met besloten NV—
wordt bepaald door het aantal aandeelhouders, welk karakter nog wordt geaccentueerd door het 
feit, dat de aandelen veelal niet ter beurze genoteerd worden. Voor SinningheDamste is het aantal 
aandeelhouders zelfs het enige criterium. Wanneer kan men echter zeggen dat er zoveel aandeel-
houders zijn dat de Nv open is, respectievelijk zo weinig aandeelhouders zijn dat de Nv besloten 
is? Zelfs indien men het absolute aantal aandeelhouders als criterium zou vervangen door het meer 

*In ongeveer dezelfde zin Schmey 4, die als open NV aanmerkt de NV, die met effectenkapitalistische middelen wordt 
gefinancierd en die te dien einde een beroep doet op publieke besparingen. 
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relatieve criterium, dat er bij de besloten Nv minder aandeelhouders zijn dan bij de open Nv dan, 
nog is het een vaag onderscheid dat slechts een enkel facet van de open en besloten N V doet zien. 

Een geheel andere richting gaat men op indien men de onderscheiding in open en besloten 
NV's gelijkstelt met die in zelfstandige en onzelfstandige NV's. Als onzelfstandige N V'S zou men 
op het voetspoor van Polak' kunnen aanmerken de N V's, welke nog een zuivere winstgemeenschap 
van aandeelhouders zijn; als zelfstandige NV's die, welke tot draagster van een maatschappelijke 
taak zijn uitgegroeid. Deze onderscheiding in zelfstandige en onzelfstandige NV's is niet van juri-
dische aard—juridisch zijn immers alle N V's zelfstandig—doch van sociologische aard. Hoezeer 
aan deze onderscheiding betekenis niet kan worden ontzegd, zij komt in het geheel niet overeen 
met de open en besloten NV's .* 

Definities, zoals ik hiervoor enkele weergegeven heb, omvatten wel strikt logisch de totaliteit 
van open en besloten NV's, doch schieten tekort in de beschrijving van wat ik zou willen noemen 
de maatschappelijke realiteit van beide soorten NV's. Dit geldt met name voor de besloten Nv, 

welke zoveel uiteenlopende schakeringen omvat, zodat bijvoorbeeld met de negatieve omschrijving, 
dat zij voor haar kapitaalvoorziening geen beroep doet op het beleggend publiek, op geen enkele 
wijze inzicht in het karakter van de besloten N V is verkregen. Ik wil hieronder een poging wagen 
het onderscheid tussen open en besloten N V's op een andere wijze te benaderen. 

De oorsprong van het onderscheid in open en besloten NV' S 

Ik wil daartoe eerst de oorsprong van het onderscheid in open en besloten NV's nagaan. Naar 
mijn mening ligt dat hierin, dat indien een aandeelhouder zijn aandelen of voorkeursrechten bij 
uitgifte van nieuwe aandelen zonder enige belemmering aan een derde kan verkopen, er sprake 
is van een open N V, terwijl indien toetreding als aandeelhouder kan worden bemoeilijkt of zelfs 
verhinderd, er sprake is van een besloten N V. Dit laatste kan veroorzaakt worden door juridische 
of door feitelijke verhoudingen. 

Een dergelijke juridische verhouding is de in vele statuten van besloten NV's neergelegde 
blokkade-regeling, inhoudende dat de aandelen bij verkoop aan de andere aandeelhouders of aan 
de NV te koop moeten worden aangeboden, respectievelijk dat de verkoop door het bestuur der 
Nv moet worden goedgekeurd. Ook komt weleens in de statuten voor, dat aandeelhouders uitslui-
tend mogen zijn zij, die aan een bepaalde kwaliteit voldoen, bijvoorbeeld die van afstammeling 
van een bepaalde persoon. Een feitelijke belemmering om aandelen te verkopen is aanwezig, indien 
een kleine groep de aandelen bezit of indien iemand een minderheidspakket heeft, terwijl de meer-
derheid in handen van een samenwerkende groep aandeelhouders is, of indien het aandelenkapi-
taal in handen van een familie is en een bepaald familielid door te vervreemden tegen de clangeest 
zou handelen. De Pree4  geeft nog als voorbeeld van een besloten NV het geval dat de aanwezige 
aandeelhouders, ook als zij al een iets grotere groep vormen, hun stukken niet willen verkopen of, 
zo dat toch nodig is de overige aandeelhouders als kopers optreden. In feite is dan wel de moge- 

*In dezelfde zin Schaafsma 2  en De Lange'. Wel erkent Schaafsma ook de onderscheiding in fiscale zin tussen zelfstandige 
en onzelfstandige NV's, bijvoorbeeld voor de vraag wanneer voor de heffing omzetbelasting sprake is van een zelfstandige 
onderneming, doch het is duidelijk dat dit evenmin iets met open en besloten N v's van doen heeft. 



lijkheid van verkoop aan derden en dus het binnendringen van vreemden aanwezig, maar de vrij-
willige beperking, welke de bestaande groep toepast, is er de oorzaak van dat geen uitbreiding van 
de kring der aandeelhouders plaatsvindt. Zelfs zonder blokkaderegeling zou een verkoop der 
aandelen in deze gevallen zeer moeilijk te verwezenlijken zijn, zodat er sprake is van een besloten 
N V. Het komt mij voor dat deze omschrijving van het onderscheid in open en besloten N v's recht 
doet wedervaren aan de letterlijke betekenis van de woorden open en besloten en dat hiermede 
het oorspronkelijke onderscheid is weergegeven.* 

Volgens mij bestond het onderscheid tussen open en besloten NV's 'avant la lettre'. Men is er 
zich echter pas later het onderscheid gaan realiseren. Ofschoon ik daarvoor geen bewijs heb kunnen 
vinden, lijkt het mij aannemelijk dat dit is geschied in de jaren na de eerste wereldoorlog toen—
zoals wij reeds hebben gezien—het aantal N V's zienderogen toenam. Het lijkt mij daarom ook 
niet juist zoals Van der Heijden-Van der Grinten3  doen, in de familie-Nv een nieuw type te zien, 
dat besloten zou zijn in tegenstelling tot de oude N V, welke open stond voor het publiek. Ik zou 
daarentegen veeleer willen stellen—en ik bevind mij daarbij in het goede gezelschap van Polak 4 — 
dat zowel vroeger als nu de open en de besloten Nv naast elkaar hebben bestaan als verschijnings-
vormen der N V. 

Langzaamaan groeide uit het oorspronkelijke verschil een nieuw onderscheid tussen de open 
en besloten N V doordat de karakteristieke eigenschappen, welke zich blijkens de ervaring voor-
deden bij de open en besloten N v's opgevat volgens het oorspronkelijke onderscheid, mede bepa-
lend werden geacht voor dat onderscheid zelf. Het lijkt mij geen bezwaar, dat men bij de weergave 
wat men onder open en besloten NV's verstaat dit complex van begeleidende verschijnselen mede 
in de beschrijving betrekt, ook al verliest men dan aan omschrijving wat men aan beschrijving 
wint, mits men maar niet vervalt in de hierboven gesignaleerde fout, dat men slechts één 
verschijnsel maatgevend acht, zoals bijvoorbeeld SinningheDamsté, die—zoals wij zagen—het 
aantal aandeelhouders als het enige criterium aanvaardde. 

De vrije toetreding als aandeelhouder tot de open Nv brengt mee, dat de enige beperking aan 
het aantal aandeelhouders ligt in de grootte van het aandelenkapitaal. De vrije verhandelbaar-
heid van de aandelen in de open N V wordt nog bevorderd doordat de aandelen vaak aan toonder 
luiden**, hetgeen bijna steeds het geval is met N V's, waarvan de aandelen ter beurze genoteerd 
zijn, de zogenaamde beurs-NV's en veelvuldig voorkomt bij NV's waarvan de aandelen op de 
zogenaamde incourante markt verhandeld worden. 

Indien men zonder belemmering aandeelhouder kan worden, kan men ook gemakkelijk het 
aandeelhouderschap beëindigen door verkoop van het aandeel. Het is deze courantheid van het 
aandeel in de open Nv, welke een belangrijke overweging vormt aandelen te kopen of bij uitgifte 
daarop in te schrijven. De open N V heeft als gevolg van de courantheid harer aandelen meest- 
al aanzienlijk ruimere armslag om nieuw risicodragend vermogen aan te trekken dan de besloten 	
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*Tekenbroekl, die zijn proefschrift in 1923 schreef, noemt publiek de N v waarbij het publiek vrij in en uit de NV kan 
treden. De NV, waarbij dat niet het geval is noemt hij gesloten. Hetzelfde onderscheid maakte Scholten' nog in 1926. 
**Van Ketel5  gaat zelfs zover dat hij het criterium aandelen aan toonder of op naam beschouwt als de aanzet tot de onder-
scheiding open—besloten. Hieruit spreekt weer de onjuiste visie, welke slechts één verschijnsel bepalend acht. 
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NV. Men ziet dan ook als belangrijkste motief van de besloten NV's om 'naar de beurs te gaan' 
dat de voortgezette groei der onderneming niet meer kan worden gefinancieerd door winstinhou-
ding, respectievelijk door kapitaal aan te trekken uit de bestaande kring der aandeelhouders. Het 
komt ook voor dat de aandelen in de besloten Nv ter beurze worden geïntroduceerd zonder dat 
dit met een emissie ter beurze gepaard gaat. Behalve het openen van de mogelijkheid om in de 
toekomst een beroep op het beleggend publiek te doen, zijn de meest voorkomende redenen voor 
zulk een introductie het opheffen van de incourantheid der aandelen en het verkrijgen van een 
lagere waardering der aandelen in verband met vermogensbelasting en successierecht. 

Het is ook mogelijk dat nieuw risicodragend kapitaal niet via de beurs doch via een institutionele 
belegger of via een beleggingsmaatschappij, welke zich speciaal bezighoudt met belegging in 
besloten NV's, wordt aangetrokken. Ik denk bij dit laatste speciaal aan de Nederlandse Participatie 	1 

Maatschappij NV gevestigd te Amsterdam, welke in circa honderd besloten N V's deelnemingen 
bezit. Niet zelden vindt zulk een deelneming plaats als een voorbereidende stap voor het naar 
de beurs gaan. 

Het komt mij voor dat zich zo van lieverlede de opvatting heeft ontwikkeld, dat de open Nv 
de Nv is, welke voor haar kapitaalvoorziening een beroep doet of kan doen op het beleggend 
publiek, waarbij het oorspronkelijk criterium van de mogelijkheid van vrije toetreding als aan-
deelhouder op de achtergrond is geraakt. 

Dit materiële criterium wordt tot een formeel criterium indien men stelt, dat er pas van een 
open Nv sprake is, indien het proces van kapitaalvoorziening door het publiek, zich via de beurs 
afspeelt. Dit standpunt wordt niet alleen door de Beschikking Beleggingsmaatschappijen, doch 
door verschillende schrijvers1  ingenomen. Het formele criterium gaat mij evenwel te ver. Het 
komt mij voor dat er talloze NV's zijn, welke onloochenbaar als open dienen te worden beschouwd, 
doch waarvan niettemin de aandelen niet ter beurze worden verhandeld. Ik denk daarbij aan de 
meeste verzekeringmaatschappijen en hypotheekbanken en in het algemeen de NV's, waarvan de 
aandelen op de zogenaamde incourante markt worden verhandeld, meest door daarin gespeciali- 	i 
seerde commissionairs in effecten. 

Ik wil hieronder derhalve de open N V aanduiden als de NV welke voor haar kapitaalvoorziening 
een beroep doet op het beleggend publiek. Ik volsta daarbij niet de besloten NV aan te duiden als 
niet-open, omdat met zulk een negatieve omschrijving geen enkel inzicht wordt verkregen, doch 
ik wil nagaan in hoeverre de besloten NV al dan niet voldoet aan de karakteristieke eigenschappen 
van de open NV. Als zodanige eigenschappen noem ik: 
Bij de open NV staat de collectieve belangstelling van het publiek op de voorgrond ;—de belang-
stelling van de individuele aandeelhouders voor het ondernemingsgebeuren daarentegen is 
verslapt ;—de aandeelhouders zijn nog slechts nominaal eigenaren van het ondernemingsvermogen; 
—zij hebben de beschikkingsmacht over dat vermogen verloren ;—zij zijn in feite niet méér dan 
post-concurrente crediteuren ;—de invloed van de leiding op het ondernemingsgebeuren is over-
wegend, hetgeen nog aan betekenis wint doordat de leiding niet uit de aandeelhouders voorkomt 
en zelfs via allerlei oligarchische clausules in feite niet meer door de aandeelhouders wordt 
gekozen ;—de dividendpolitiek wordt in sterke mate door objectieve en zakelijke motieven bepaald, 
waarbij de gemaakte winst, de liquiditeitspositie, toekomstige investeringsplannen en de wijze 



van financiering, hetzij via nieuwe emissies, hetzij via ingehouden winst, hetzij via leningen tegen 
elkaar worden afgewogen ;—de open NV is in het algemeen een grote tot zeer grote onderneming; 
—zij is in meer of mindere mate geïnstitutionaliseerd en is in economische zin als zelfstandig 
aan te merken ;—haar belang wordt veelal groter geacht dan het persoonlijk belang van haar 
aandeelhouders. 

Karakteristiek van de besloten NV 

Uit bovenstaande karaktereigenschappen van de open NV blijkt, dat deze een vrij vast omlijnd 
beeld te zien geeft. Bij de besloten N V is dat geheel anders. Daar vindt men een grote verscheiden-
heid van de meest uiteenlopende N V's, welke variëren van enerzijds de eenmans-N v tot anderzijds 
de grote besloten NV, welke in vele opzichten gelijk kan worden gesteld met de open N V. *  Het 
geven van een karakteristiek van de besloten N V wordt daardoor bemoeilijkt en zal dan ook 
beperkt moeten blijven tot een ruwe schets. Men zou de besloten NV kunnen omschrijven als de 
Nv, welke voor haar kapitaalvoorziening geen beroep doet op het beleggend publiek. Met zulk 
een omschrijving is echter nog geen inzicht verkregen in het karakter van de besloten N V. Om dit 
inzicht te verwerven moet men naar mijn mening teruggaan naar de oorspronkelijke betekenis 
van de besloten N V als de Nv, waarbij vrije toetreding als aandeelhouder belemmerd wordt en 
zich afvragen waarom de aandeelhouders een besloten kring willen blijven vormen. 

In zijn algemeenheid luidt het antwoord op deze vraag, dat de beslotenheid uitdrukking is van 
het feit, dat er tussen de aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en de NV nog 
andere banden bestaan dan welke voortvloeien uit het aandeelhouderschap sec. Onder dit laatste 
versta ik de functie van de aandeelhouder als kapitaalverschaffer met het doel dividend te genieten. 
Ik beschouw dit als de primaire functie van de aandeelhouder, waaraan niet afdoet dat die 
primaire functie in veel gevallen wordt overschaduwd door andere banden, welke tussen de 
aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en de Nv bestaan. 

Het meest voor de hand liggende voorbeeld van zulk een onderlinge band tussen de aandeel-
houders is, dat zij tot eenzelfde familie behoren. Dit komt zelfs zo veelvuldig voor dat de 
familie-Nv en besloten N V als synoniem gelden. 

Een ander voorbeeld van een band tussen aandeelhouders is, dat deze een samenwerkende groep 
vormen, welke door middel van de NV een bepaald doel willen verwezenlijken. In veel gevallen 
zal zulk een doel een vervlechting met de consumptieve of productieve behoeften der aandeel-
houders inhouden, hetgeen met name het geval zal zijn, indien de aandelen tot een ondernemings-
vermogen behoren. 

De bijzondere banden tussen aandeelhouders en de N V, welke tot beslotenheid leiden, kunnen 
van velerlei aard zijn; het kunnen rechtsbetrekkingen zijn, waarbij men in de eerste plaats moet 
denken aan de aandeelhouder, die tevens directeur of commissaris der NV is, voorts aan de 
aandeelhouder, die werknemer is of leverancier of afnemer van goederen en diensten; het kunnen 

*Het sociologisch onderzoek dat Vinke' heeft ingesteld naar de maatschappelijke plaats en herkomst van directeuren 
en commissarissen strekt zich dan ook terecht uit over de open t< v's en de daarmee vergelijkbare besloten NV's. 
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ook feitelijke betrekkingen zijn welke men zou kunnen omschrijven als allerlei verhoudingen 
van financiële, economische of maatschappelijke aard, waardoor een aandeelhouder bij het wel 
en wee der N V betrokken is, anders dan in zijn functie van kapitaalverschaffer, die als doel heeft 
dividend te genieten.* 

Ook al is inmiddels de opvatting van de besloten NV als de NV, waarbij vrije toetreding als aan-
deelhouder belemmerd is, geëvolueerd tot de opvatting dat het is de NV, welke voor de voorziening 
in haar kapitaalbehoeften geen beroep doet op het beleggend publiek, dat neemt niet weg dat ook 
in de laatste opvatting van de besloten N v haar meest karakteristieke eigenschap nog steeds is 
de combinatie van het aandeelhouderschap sec met een andere feitelijke of rechtsband met de 
NV of met de overige aandeelhouders. Deze karaktereigenschap van de besloten NV is niet altijd 
even duidelijk waarneembaar, hetgeen zijn oorzaak hierin vindt, dat de betekenis van de band 
tussen de aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en de NV meer of minder groot 
kan zijn. 

Voor het doel van dit geschrift is het wenselijk een tweetal aspecten van de hiervoor genoemde 
karaktereigenschap van de besloten N V nader te analyseren. Deze aspecten zijn de disharmonie 
tussen de maatschappelijke en juridische realiteit van de besloten N V en de vermenging van 
belangen, welke bij haar kan worden geconstateerd. 

Disharmonie tussen de maatschappelijke en juridische realiteit bij de besloten NV 

Het samenvallen van het aandeelhouderschap sec en een andere betrekking tot de N V of tot de 
overige aandeelhouders, doet aan de juridische realiteit der besloten N V niet toe of af. De juri-
dische karakteristiek van de N V als een samenwerkingsverband van onpersoonlijke aard geldt 
eveneens voor de besloten N V, ook al is bij deze de samenwerking in economische zin van geheel 
andere aard. Zelfs al zou men acoord gaan met Maeijer 5, die stelt dat de rechtspersoonlijkheid van 
de besloten N V een lager gehalte heeft, dan nog valt niet te ontkennen dat het een N V is met alle 
rechtsgevolgen, welke het civiele recht aan die rechtsvorm verbindt.** Als sterk in het oog sprin-
gende rechtsgevolgen noem ik de scheiding van het vermogen der N V van dat van de aandeelhouder, 
de bestuursstructuur, waarbij de macht in de NV wordt verdeeld over leiding en aandeelhou-
dersvergadering, de rechtspersoonlijkheid, de beperkte aansprakelijkheid, de continuïteit, welke 
over het leven van de aandeelhouder heen reikt. Bij de besloten N V blijft een deel dezer rechtsge-
volgen in meer of mindere mate een inhoudsloze formule, welke degenen die bij de Nv betrokken 
zijn, niet aanspreken en welke voor hun gedragingen in het economisch en maatschappelijk ver-
keer niet doorslaggevend zijn. De aandeelhouder-directeur van de eenmans-N v voelt zich eigenaar 
van het vermogen der NV, het kost hem moeite zich te realiseren dat hij als directeur haar werk- 

* De hier gegeven uiteenzetting zou men als een combinatie kunnen beschouwen van de opvattingen van Van der Heijden', 
die als kenmerk voor de familie NV beschouwt, dat daar nog persoonlijke samenwerking en/of persoonlijke betrekkingen 
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	tussen de aandeelhouders bestaan, van Van Berkum 2, die als karakteristiek van de besloten N V de identiteit van kapitaal- 

verschaffing en ondernemingsleiding naar voren brengt, en van Kreiken 8, die zegt dat de aandeelhouders in de besloten 
N V meestal met grote persoonlijke belangen met de vennootschap zijn verbonden. Men zie ook de belangwekkende beschou-
wingen van Sédes4 , die onderscheidt tussen wat hij noemt la fonction de la famille en la fonction de l'entreprise, welke beide 
in de familie-NV geïntegreerd worden. **Dijk* wijst er met nadruk op dat de besloten NV een normale NV is; mijns inziens 
terecht. In dezelfde zin Van Keulen 7  en Zeylemaker. 8  Schot* daarentegen noemt de besloten NV 'niet volgroeid'. 



nemer is, hij zal als de bank het eist met zijn gehele vermogen borg staan voor de schulden der 
NV en hij kijkt verbaasd op als hij hoort, dat hij een potentiële algemene vergadering van aandeel-
houders is, welke een actuele vergadering wordt op het moment dat hij een besluit neemt dat 
krachtens de statuten der NV aan de aandeelhoudersvergadering is voorbehouden.* Nu kan men 
opmerken dat de eenmans-NV het meest extreme voorbeeld is van de besloten NV, doch ook bij 
andere besloten N v's bestaat in meer of mindere mate de hier gesignaleerde disharmonie tussen 
de rechtsgevolgen der N V en de feitelijke gedragingen en opvattingen der aandeelhouders. Die 
disharmonie zal zich des te sterker voordoen naarmate voor de aandeelhouder zijn aandeel-
houderschap sec minder en de andere betrekking tot de NV of tot de overige aandeelhouders meer 
betekenis heeft. 

Het is niet overdreven te stellen dat men op grond van de feitelijke gedragingen en opvattingen 
van de aandeelhouders in de besloten NV een beeld van haar maatschappelijke realiteit voor ogen 
krijgt, dat niet aansluit op haar juridische realiteit.** 

Belangenvermenging bij de besloten NV 

Indien een aandeelhouder buiten zijn functie van kapitaalverschaffer teneinde dividend te genie-
ten ook nog in een andere betrekking staat tot de N V of tot de overige aandeelhouders kan men 
in hem wel verschillende kwaliteiten blijven onderscheiden, doch dat neemt niet weg dat in hem 
een vermenging optreedt van de verschillende belangen welke hij in zijn verschillende kwaliteiten 
heeft. Deze maakt het voor de betrokken aandeelhouder in veel gevallen moeilijk de beslissingen 
welke hij in deze kwaliteiten moet nemen, even objectief te doen plaatsvinden als het geval zou 
zijn geweest indien de combinatie van aandeelhouderschap sec en de andere betrekking zich niet 
zou hebben voorgedaan.*** Ik wil duidelijk stellen dat de vermenging van belangen bij de besloten 
NV niet noodzakelijk leidt tot minder objectiviteit doch dat er wel een mogelijkheid daartoe aan-
wezig is. Die tendens tot minder objectiviteit zou ik zo willen omschrijven dat de interne en externe 
verhoudingen in de Nv kunnen worden beïnvloed door het feit dat buiten het aandeelhouderschap 
sec nog een andere band bestaat tussen de aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders 
en de NV. 

Enige voorbeelden mogen het voorgaande verduidelijken. De aandeelhoudersvergadering van 
een besloten NV zal bij de benoeming van een nieuwe directeur niet zelden geneigd zijn aan het 
feit dat de zoon van een grootaandeelhouder kandidaat voor deze functie is, meer betekenis te 
hechten dan strikt genomen verantwoord is. Andere voorbeelden zijn de borgstelling zonder 
vergoeding door aandeelhouders voor de schulden der N V, de lening aan de NV tegen lage rente en 
zonder voldoende zekerheid, óf omgekeerd de gevallen dat de Nv op deze wijze de aandeelhouder 
bevoordeelt. In de gevallen dat er sprake is van een vervlechting tussen de N V en haar aandeel-
houders kan men denken aan goederen- en dienstenverkeer tegen te hoge of te lage prijzen. 

*Zelfs juristen hebben nog wel moeite met de eenmans-N v, hetgeen bij de debatten in de Nederlandse Juristen Vereniging, 	97 
in 1953 gehouden naar aanleiding van de prae-adviezen van G.J.H. Kuyk en W.C.L. van der Grinten over de besloten NV, 
duidelijk bleek. Dit valt te meer op nu Bregsteinl al in 1938 op overtuigende wijze het rechtsgeldig bestaan der eenmans-N v 
aantoonde. **Liiwensteyn' noemt dit disregard of entity, welke bij de besloten NV kan worden geconstateerd. ***De 
opmerking van Maeijer3  dat het belangenconflict zich vooral bij de open en de grotere besloten N v voordoet, lijkt mij een 
bevestiging van mijn stelling dat zich bij de besloten N v in meer of mindere mate een vermenging van belangen voordoet. 
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Beschrijving van de besloten NV door de ontwerpers van de Algemene belastingherziening 1960 
Zoals hiervóór reeds werd gezegd lieten de ontwerpers van de Algemene belastingherziening 

1960 na definities te geven van de open en de besloten NV. Zij gaven echter wel herhaaldelijk een 
nadere beschrijving van de open en de besloten NV. Zo zegden zijl van de open NV dat bij haar de 
machtsverhouding tussen de bestuurders en kapitaalverschaffers leidt tot een reserverings- en uitde-
lingspolitiek, welke door zakelijke en objectieve normen wordt ingegeven. In dezelfde passage 
heette het dat de besloten N V—waar de macht bij de groot-aandeelhouders berust—een geheel 
andere werkelijkheid laat zien, omdat de machtspositie van de groot-aandeelhouder deze in staat 
stelt de winstuitkeringen te beperken of zelfs geheel achterwege te laten. Ook elders gaven zij 
een typering van de besloten N V als de NV, waarbij de machtsuitoefening door een of meer groot-
aandeelhouders plaatsvindt. Ik heb tegen deze visie bezwaar, niet alleen omdat zij voorbij gaat 
aan de grote verschillen, welke er tussen de besloten NV's bestaan, met name op het punt van de 
machtsuitoefening, maar vooral omdat hier eenzijdig het accent wordt gelegd op één facet dat 
naar mijn mening niet karakteristiek is voor de besloten NV. 

Ontwikkeling van de beslotenheid naar de openheid 
Ik zal hieronder een poging wagen de besloten NV nader te beschrijven, waarbij ik als uitgangs-

punt neem de ontwikkeling welke bij de besloten NV in het algemeen valt waar te nemen in de 
richting van de karaktereigenschappen van de open Nv. Deze ontwikkeling kan nog geheel in 
het beginstadium verkeren—er is dan nog volledige beslotenheid—doch zij kan ook reeds min 
of meer gevorderd zijn. 

De ontwikkeling van beslotenheid naar openheid wordt veroorzaakt door een groeiproces dat 
plaatsvindt zowel bij de onderneming als bij de aandeelhouders en is derhalve in tweeërlei opzicht 
een functie van de tijd. De opvatting dat een normale groei een levensvoorwaarde van elke onder-
neming is wordt tegenwoordig algemeen aanvaard. Velen gaan nog verder en menen dat expansie-
drang* het meest tastbare bewijs vormt van het welzijn van een onderneming. Deze voortgaande 
groei der onderneming leidt er toe dat haar zelfstandige maatschappelijke betekenis meer en meer 
reliëf krijgt. Ook wordt de betekenis van de leiding belangrijker. De personen die daarvoor moeten 
worden aangetrokken zijn soms niet meer in de kring der bestaande aandeelhouders te vinden, 
mede omdat de gegroeide onderneming hogere eisen aan de leiding stelt dan voorheen. Bij voort-
gezette groei der onderneming komt er een moment, waarop de interne financiering niet meer 
voldoende is om in de kapitaalbehoeften te voorzien. Het is nodig dat dan nieuwe aandeelhouders 
worden aangetrokken indien de bestaande aandeelhouders niet in staat zijn nieuwe risicodragend 
vermogen te fourneren. Ook al zouden de nieuwe aandeelhouders in de levenssfeer van de oude 
aandeelhouders worden gevonden dan is de oorspronkelijke beslotenheid toch doorbroken. De 
toenemende zelfstandigheid van de Nv in het maatschappelijk verkeer, het groeiend overwicht 
van de leiding, de toetreding van nieuwe aandeelhouders, dit alles zijn kenmerken welke gaan in 
de richting van de openheid. 

De ontwikkeling van beslotenheid naar openheid is echter nog in een ander opzicht een functie 
*Cobbenhagen* spreekt van 'onverzadigbare imperialistische ondernemingsbehoeften'. 



van de tijd. De opeenvolging der generaties brengt meestal een toeneming van het aantal aandeel-
houders mede. Pogingen bepaalde kinderen het aandelenbezit te laten erven stuiten meestal af 
op de moeilijkheid dat er geen ander vrij vermogen is. Aangezien niet alle aandeelhouders in de 
NV een functie kunnen of willen bekleden, ontstaat er na een of meer generaties een groep aandeel-
houders, die door de andere aandeelhouders—die wel een functie in de NV bekleden— als buiten-
staanders worden betiteld, en wier belangstelling voor elkaar en voor de NV afneemt naarmate 
hun aantal toeneemt. Het belang dat de outsiders-aandeelhouders in de N V stellen, wordt hoe 
langer hoe meer bepaald door het dividend dat zij genieten. Dit leidt op den duur tot een meer 
objectieve en door zakelijke overwegingen bepaalde dividendpolitiek. Zulk een dividendpolitiek 
wordt enerzijds gestimuleerd door en is anderzijds een voorwaarde voor toetreding als aandeel-
houder van een institutionele belegger of van de Nederlandse Participatie Maatschappij NV; 
zulk een aandeelhouderschap behoeft aan de NV niet haar besloten karakter te ontnemen, doch 
is wel als een stap voorwaarts in de richting van de openheid te beschouwen. De positie van deze 
outsiders-aandeelhouders evolueert door een en ander in de richting van de positie van de 
aandeelhouders in de open NV. 

Juist zoals bij de open NV groeit daarnaast het overwicht van de leiding. Aanvankelijk worden 
er onder de aandeelhouders nog bekwame figuren gevonden, later moet men daarvoor ook buiten- 
staanders aantrekken, hetgeen eveneens leidt tot een objectivering van de verhoudingen in de N V.* 

Dat in de hiervoor geschetste ontwikkeling van beslotenheid naar openheid wel eens een of meer 
stadia worden overgeslagen, doet geen afbreuk aan het algemene beeld, evenmin als het feit dat 
deze ontwikkeling soms zeer langzaam gaat of het feit dat lang niet alle NV's de weg naar de open-
heid tot het einde toe afleggen.** Het komt mij voor dat de hiervoor geschetste gedachtengang in 
overeenstemming is met de opvatting van Roeloffs 4, wanneer hij opmerkt, dat men tussen de 
eenmans-N v en de grote besloten NV, welke op het standpunt staat open te gaan, allerlei stadia van 
meer of minder beslotenheid kan ontwaren. Ik zou liever willen spreken van 'minder of meer 
openheid', omdat de ontwikkeling nu eenmaal is van de beslotenheid naar de openheid en niet 
omgekeerd.*** 

Ik meen het in deze paragraaf gestelde niet beter te kunnen samenvatten dan met het volgende 
citaat van Dijk8  : 'Een ander aspect van de besloten NV als economisch verschijnsel is, dat deze 
'beslotenheid naar haar aard vaak als tijdelijk moet worden beschouwd. Naarmate het aandelen-
'bezit door vererving in meer handen komt, wordt de band tussen aandeelhouders onderling, maar 
'ook tussen aandeelhouders en het bedrijf losser.' 

'In Open Ondernemerschap' wordt gesteld dat de groei der onderneming leidt tot differentiatie tussen kapitaal en arbeid. 
Deze differentiatie, althans de mogelijkheid daartoe, wordt in Open Ondernemerschap' als een der meest wezenlijke 
kenmerken van de NV beschouwd. "Zie hierover Cambien.' "In dezelfde zin Blom', die spreekt over zuiver besloten N V's 
waarbij de dividendpolitiek geen betekenis heeft en de besloten N V's waar de leiding een deel van het kapitaal bezit en de 
rest in handen is van outsiders; deze laatste groep der besloten N v vergelijkt hij met corrunanditaire vennootschappen; de 
dividendpolitiek is er min of meer zoals bij de open NV. 



§2. FISCALE PROBLEMATIEK BIJ DE BESLOTEN NV 

Fiscaal-theoretische problemen bij de besloten Nv 

In een systeem van belastingheffing over de winst—zoals wij dat in Nederland en in de meeste 
westerse landen kennen—waarbij de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven beslissend 
is voor de wijze van belastingheffing, stelt de besloten NV de fiscale wetgever voor problemen van 
theoretische en van practische aard. 

De theoretische problemen, welke zijn terug te voeren op de disharmonie tussen de maatschap-
pelijke en juridische realiteit van de besloten Nv, tasten de grondslag aan van het op de rechts-
vorm gebouwde systeem van belastingheffing naar de winst. De practische problemen vloeien 
voort uit de vermenging van belangen welke zich bij de besloten N V manifesteert en welke kan 
leiden tot minder objectiviteit, met name in de verhouding tot de fiscus, zodat de fiscale wetgever 
zich gedwongen ziet maatregelen te nemen om het systeem van belastingheffing over de winst 
naar zijn bedoeling te handhaven. 

Indien de rechtsvorm beslissend is voor de wijze van belastingheffing over de winst is het moge-
lijk dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel ondernemingen welke qua financiële, economische 
en maatschappelijke positie gelijk zijn, verschillend worden belast, al naar gelang de rechtsvorm 
welke zij hebben gekozen. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het eenmansbedrijf tegenover 
eenmans- NV, doch hetzelfde geldt ook voor vennootschappen onder firma en commanditaire 
vennootschappen tegenover vergelijkbare besloten N V's. 

De wetgever kan dit probleem oplossen door de rechtsvorm der onderneming als criterium voor 
de belastingheffing naar de winst te laten vervallen. Dit is echter zoveel als het kind met het bad-
water weggooien en roept, zoals wij hiervóór* hebben gezien, weer andere problemen op, met name 
het bezwaar van gelijke belastingheffing van financieel, economisch en maatschappelijk ongelijke 
verschijnselen. Daarnaast kan de fiscale wetgever, zoals soms' gesuggereerd wordt, een apart 
fiscaal regime voor de besloten NV ontwerpen. Indien hij deze wegen niet wil bewandelen dan 
staan hem, voorzover ik het kan zien, twee oplossingen ten dienste, welke zowel tezamen ieder 
afzonderlijk kunnen worden aangewend. 

Hij kan zijn systeem van belastingheffing naar de winst zodanig inrichten dat ondanks een onge-
lijke belastingheffing toch een gelijke, althans zoveel mogelijk gelijke belastingdruk ontstaat. Daar-
naast kan hij op zijn systeem een partiële inbreuk maken door in bepaalde gevallen de belasting- 
heffing over de winst niet of niet geheel door de rechtsvorm doch mede door de financiële, 
economische en maatschappelijke positie te laten beïnvloeden. 

Het komt mij voor dat de Nederlandse fiscale wetgever probeert beide oplossingen te hanteren; 
de eerste oplossing door het nastreven van het globale evenwicht in de belastingheffing van de 
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	winst van natuurlijke en van rechtspersonen, de tweede door de aanmerkelijk-belangregeling. 

Het streven naar gelijke belastingdruk ondanks ongelijke belastingheffing 
Uit de beschrijving van het globale evenwicht—zie §4 van Hoofdstuk 1—is wel gebleken hoe 

'Blz. 73 e.v. 



moeilijk het is voor de fiscale wetgever om een gelijke belastingdruk te bereiken voor alle onder-
nemingen, indien zijn systeem van belastingheffing over de winst afhankelijk is van de rechtsvorm. 
Door de veelheid van factoren welke van invloed zijn—en waarvan er sommige van de wil van de 
belastingplichtige afhangen—kan men wel zeggen dat een exact gelijke belastingdruk onbereik-
baar is en dat het hoogst bereikbare een globale gelijkheid is, waarbij de fiscale wetgever zonder 
zelfgenoegzaamheid steeds naar verbetering moet streven en er met name voor moet waken dat 
tariefswijzigingen het toch al zo betrekkelijke evenwicht verstoren. 

Roeloffsl zegt dat de fiscale wetgever in plaats van naar een globaal evenwicht, moet zoeken 
naar een werkelijk evenwicht, waarbij zowel de bezwaren tegen te lage belasting van de in de Nv 
gereserveerde winst als tegen een te hoge belasting van de uitgedeelde winst wordt opgeheven. 
Ik acht dit werkelijke evenwicht een utopie. Zelfs indien men voorbij gaat aan de—naar mijn mening 
niet voor beantwoording vatbare—vraag wanneer er sprake is van een werkelijk evenwicht dan 
nog pleit tegen de stelling van Roeloffs dat de ingewikkeldheid en gevarieerdheid der verhoudingen 
en de vindingrijkheid der belastingplichtigen zich niet laten dwingen in het keurslijf van het werke-
lijke evenwicht. Dat neemt echter niet weg dat de fiscale wetgever er naar moet streven de voor alle 
rechtsvormen gelijke belastingdruk zoveel mogelijk na te streven. 

Partiële inbreuk op het van de rechtsvorm afhankelijke belastingstelsel 
Indien de fiscale wetgever in zijn van de rechtsvorm afhankelijke stelsel van belastingheffing 

over de winst wil voorkomen dat financieel, economisch en maatschappelijk gelijke verschijnselen 
ongelijk worden belast, dan kan hij ook de andere hiervoor genoemde oplossing kiezen, welke 
inhoudt dat hij op zijn stelsel in bepaalde gevallen inbreuk maakt. Hij kan dan twee kanten op. 

In de eerste plaats kan hij in deze gevallen beslissen dat de rechtsvorm niet of niet geheel bepa-
lend is voor de belastingheffing. Een voorbeeld van zulk een beslissing is de aanmerkelijk-belang-
regeling. In hetzelfde vlak ligt het systeem dat vennoten van een vennootschap onder firma voor 
belastingheffing als Nv kunnen opteren, zoals in Frankrijk en in de Verenigde Staten mogelijk is 2, 
respectievelijk dat aandeelhouders in een Nv onder zekere voorwaarden kunnen besluiten tot be-
lastingheffing als vennootschap onder firma, zoals in België en in de Verenigde Staten toegestaan is. 3  

In de tweede plaats kan hij beslissen dat in deze gevallen door de rechtsvorm der Nv wordt heen-
gezien. Deze kant gaat de fiscale wetgever op indien hij de vrije toepassing der belastingwetten 
zou invoeren zoals deze door Polak 4  is bepleit. Diens betoog komt er op neer dat het wezen en 
niet de vorm richtsnoer dient te zijn bij de belastingheffing. Als argument voert hij daarvoor aan 
dat belastingheffing economische verschijnselen en overwegingen tot basis heeft.* Hij bepleit 
dat de belastingwetgeving minder moet preciseren waardoor de ambtenaren en de rechterlijke colle-
ges vrijer zijn bij haar toepassing achter de juridische vorm de werkelijkheid te ontwaren. In Duits-
land wordt Polak's opvatting aangeduid als de wirtschaftliche Betrachtungsweise. Men leze hier-
over uitvoerig Geppaart7  en Spaanstra. 8  De laatste noemt de economische beschouwingswijze een 
interpretatiemethode. Ik meen dat dit een te beperkte visie is. 

*In de openbare les bij de aanvang van zijn universitaire loopbaan uitte Adrianis zich in overeenkomstige zin toen hij 
schreef dat het belastingrecht vorm heeft te geven aan beginselen, welke op economisch terrein liggen. Bij zijn afscheidsrede 
onder de veelzeggende titel: Belastingrecht, recht of economie, opteerde hijs voor de opvatting dat belastingrecht een 
juridisch vak is. 
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Het is in het kader van dit geschrift niet mogelijk uitvoerig in te gaan op de gedachtengang 
van Polak. Voor een gedocumenteerde bestrijding van zijn theorie moge worden verwezen naar 
Schaafsma. 1  Deze merkt terecht op dat de juridische vorm ook in het economische vlak gevolgen 
heeft.* Hij wijst er voorts op dat ook het civiele recht economische toestanden regelt, en dat het 
fiscale recht slechts op enkele punten economische verschijnselen tot basis heeft. Ik merk nog 
op dat de theorie van Polak in nauw verband met de zogenaamde autonomie van het belasting-
recht staat. Na de voortreffelijke uiteenzetting, welke Geppaart 3  ons onlangs over de autonomie 
van het belastingrecht heeft gegeven, wil ik dit onderwerp laten rusten. 

Ik wil slechts op één punt ingaan namelijk de rechtsonzekerheid welke door Polak's vrije toe-
passing der belastingwetten nog wordt vergroot. De bekende boutade dat er in het belastingrecht 
maar één zekerheid bestaat, namelijk dat er niets zeker is, belicht op ironische wijze het verschijn-
sel dat zowel voor de fiscus als voor de belastingplichtige een grote mate van onzekerheid heerst. 
Van den Berge4  heeft uiteengezet dat deze rechtsonzekerheid onder andere wordt veroorzaakt 
door onvoldoende systematische begripsvorming in het belastingrecht. De uitlegger van de belas- 
tingwet blijft vaak in het onzekere of en in hoeverre het belastingrecht op verkeersbegrippen, 
op begrippen van bedrijfseconomie of op begrippen van het civiele recht steunt, dan wel een 
zelfstandige begripsvorming volgt. In deze onzekerheid zijn de civiele begrippen—gevormd in een 
rechtsontwikkeling van vele eeuwen—de zekerste houvast voor de uitlegger om zich aan vast te 
klampen en juist deze wil Polak vervangen door de economische werkelijkheid. Het behoeft toch 
wel geen betoog dat de rechtsonzekerheid hierdoor nog toeneemt.** De opmerking van Geppaart 6  
dat het verlangen de belastingheffing af te stemmen op gelijke economische verhoudingen wordt 
begrensd door het beginsel der rechtszekerheid dat eveneens een wezenlijk kenmerk der rechtsstaat 
is, onderschrijf ik dan ook ten volle.*** 

Er valt nog een ander bezwaar tegen de economische beschouwingswijze aan te voeren. Het wezen 
staat in veel gevallen onvoldoende vast en is vaak een onvoldoend omlijnde grootheid om 
daarop de belastingheffing te baseren.**** Het gevolg hiervan is, dat de gelijkheid in belasting-
heffing, welke men wil bereiken, slechts schijnbaar gelijkheid oplevert. 

Men dient het voorstel van Polak te plaatsen in het kader van zijn tijd. De fiscus voerde in de 
jaren twintig en dertig een verbeten en vaak hopeloze strijd tegen de besloten N V. In het kader 
van die strijd kwam de fiscus met de voorstellen van 1934 en 1938 welke allerwegen verzet uitlokten 
en welke ik in de volgende paragraaf uitvoerig zal bespreken. De suggestie van Polak zou men als 
een bemiddelingsvoorstel kunnen beschouwen. Het is echter wel duidelijk dat de vrije toepassing 
der belastingwetten niet het geëigende middel is voor de fiscale wetgever om de fiscale problema-
tiek bij de besloten N V tot een oplossing te brengen. 

• Meijers' formuleerde dit op de volgende puntige wijze: 'Op het gebied van het vermogensrecht is ieder verschil in 

102 	'rechtsgevolgen tevens een economisch verschil.' **Terzijde merk ik op dat men het voorstel van Polak niet mag beschouwen 
als een nieuwe formulering van de bekende stelling: het wezen gaat voor de schijn. In de gevallen dat de Hoge Raad' tot 
formuleringen van een dergelijke strekking kwam, was er ook juridisch een andere werkelijkheid dan er scheen te zijn. Polak 
daarentegen stelt dat de economische werkelijkheid vóór de juridische werkelijkheid gaat. ***In dezelfde zin Antal. 7  ****In 
dezelfde zin Smeets tijdens het debat op de vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, waarin Polak zijn 
hiervóórgenoemde rede uitsprak. 



In aansluiting hierop wil ik mijn mening geven over de methode, waarbij de fiscale wetgever 
de problematiek, welke de besloten N V oplevert, tracht te bezweren door de invoering van de figuur 
van de vage norm. Hieronder verstaat men een norm waarvan de inhoud slechts globaal bepaald 
is. In het kader van de besloten N V zou zulk een vage norm bijvoorbeeld zijn het begrip 'redelijk 
dividend'. Naar mijn mening is de vage norm een gevaarlijk speelgoed voor de fiscale wetgever. 
De nadere concretisering vindt dan door de rechterlijke en de uitvoerende macht plaats. Rechts-
onzekerheid en rechtsongelijkheid, welke tezamen het hoogste onrecht vormen, zijn maar al te 
gauw de gevolgen van de vage norm.* 

Fiscaal-practische problemen bij de besloten NV 

Hiervoor werd reeds uiteengezet dat de belangenvermenging bij de besloten NV de kiem in 
zich draagt van minder objectieve interne en externe verhoudingen. Het is niet overdreven indien 
men stelt dat dit met name geldt ten opzichte van de fiscus. Net  zo min als men de belasting-
plichtigen mag verwijten dat zij bij het kiezen van het juridisch gewaad, waarin zij hun handelingen 
steken met een schuin oog naar de fiscus kijken, net zo min mag men het de fiscus euvel duiden, dat 
hij de besloten N V met een gereserveerde voorzichtigheid benadert. De vraag waar de arbeidsbelo-
ning voor de directeur ophoudt en het—verkapte—dividend voor de aandeelhouder begint, is 
blijkens de talrijke jurisprudentie op dit punt vaak genoeg aan de orde geweest om die waakzaam-
heid van de fiscus te rechtvaardigen. 

Eén van de onderwerpen waarbij het ontbreken van de objectiviteit in de besloten Nv vaak blijkt. 
is de winstuitdeling aan aandeelhouders. Het komt voor dat aandeelhouders meer winst aan de NV 
onttrekken dan verantwoord is, doch vaker gebeurt het tegenovergestelde. In een stelsel waarin 
belasting wordt geheven over winstuitdelingen aan aandeelhouders, wordt de fiscale wetgever 
geconfronteerd met het probleem dat in de besloten N V minder winst wordt uitgekeerd en dus 
minder belasting wordt geheven, dan in zijn systeem van belastingheffing is voorzien. Dit probleem 
speelt met name een rol voor de Nederlandse fiscale wetgever die—zoals in §4 van hoofdstuk I is 
uiteengezet—zijn streven naar een globaal evenwicht in de heffing van belasting over de winst 
van natuurlijke en van rechtspersonen onder andere doet steunen op de winstuitkeringen, welke 
de Nv aan haar aandeelhouders doet. Men zou kunnen zeggen dat naarmate die winstuitkeringen 
blijven beneden het peil dat als redelijk is te beschouwen, de belastingheffing van de besloten 
NV en van haar aandeelhouders zich verder verwijdert van het globale evenwicht. 

Indien een Nv minder dividend uitkeert dan op grond van de door haar gemaakte winst zou 
kunnen worden verwacht, kunnen daaraan verschillende motieven ten grondslag liggen. De belang-
rijkste daarvan is naar mijn mening de wens of zelfs de noodzaak tot interne financiering. Voor de 
besloten N V, welke voor haar kapitaalbehoeften nu eenmaal geen beroep op het beleggend publiek 
kan doen, is de interne financiering in veel gevallen de noodzakelijke voorwaarde voor haar 	 103 

*In dezelfde zin Geppaartl. Ik meen dat ook Sledderings de vage norm afwijst op grond van de rechtsonzekerheid, welke 
daardoor wordt geintroduceerd. Sleddering bepleit een, wat hij noemt, meer economisch georiénteerde instelling van de 
rechter in belastingzaken, welke hem achter de norm het wezen doet ontdekken. Dat is echter een kwestie van interpretatie 
en niet van wetgeving! 



104 

voortbestaan. Ik merk daarbij op dat een normale expansie moet worden beschouwd als inherent 
aan het voortbestaan. Daarnaast kan het verlangen tot belastingbesparing eveneens een rol 
spelen bij de winstinhouding. Het lijkt mij dat het laatste motief niet minder acceptabel is dan het 
eerste en dat men tegenwoordig de aandeelhouders in de besloten NV, die om fiscale redenen de 
gehele winst reserveren niet meer aan de schandpaal der publieke verachting nagelt, omdat zij 
misbruik zouden maken van de wettelijke bepalingen. Men vergelijke bijvoorbeeld de opmerkingen 
van Adriani-vanHooml, Schuttevaer2  en Van Dijck3  over de geoorloofdheid van het zoeken 
naar de goedkoopste weg met de verontwaardiging welke destijds in het debat over het prae-
advies van Wibaut over de winstbelasting door een aantal sprekers 4  werd geuit ten opzichte van 
de NV welke geen onder de dividend- en tantièmebelasting vallende uitkeringen deed. Curiosi-
teitshalve citeer ik de opmerking van Udo tijdens het debat in 1932 gehouden over het prae-ad- 
vies van de Commissie voor de Inkomstenbelasting over het begrip inkomen: 'Die familievennoot-
'schappen hebben mij al vervolgd van af het ogenblik, dat ik inspecteur van de belastingen ben 
'geworden en dat is al verscheidene jaren geleden. Nu wil ik alle dingen haar recht geven; ik wil 
'ten opzichte van alles de grootst mogelijke goedmoedigheid in acht nemen, maar vrede sluiten 
'met de familie-vennootschappen in ons belastingrecht en met de wijze, waarop zij behandeld 
'moeten worden, omdat wij niet anders kunnen, dat is meer gevergd dan van de meest goedmoe-
dige belastinginspecteur gevergd kan worden; dat gaat werkelijk te ver'. 

In 1924, dus enige jaren voor genoemde debatten plaatsvonden had Meijers 5  er al op gewezen 
dat een burger die een bepaalde geoorloofde rechtsvorm kiest waaraan voor hem minder fiscale 
verplichtingen verbonden zijn niets onrechtmatigs en niets onbehoorlijks doet*, doch deze stelling 
was toen nog allerminst gemeengoed. Terzijde merk ik op dat deze stelling van de civilist Meijers 
ten aanzien van het fiscale recht ook op het civiele recht van toepassing is. Ik kan mij dan ook 
geenszins verenigen met de volgende bij het proefschrift van de fiscalist Prinsen 7  behorende 
stelling: 'Het hoog gestegen tarief der winstbelasting zal leiden tot beperking van het misbruik, dat 
'vele ondernemers van den voor hen niet geschreven rechtsvorm van de naamloze vennootschap 
'maakten, door hun risico af te wentelen op de crediteuren.' 

Al is echter het ethisch oordeel over het streven naar belastingverschuiving en belastingbe-
sparing in de loop der jaren gewijzigd, daarom kan men de fiscale wetgever niet euvel duiden, dat 
hij bij voortduring poogt dit streven binnen bepaalde grenzen te houden. Ongeacht het motief 
voor winstinhouding zal hij maatregelen moeten nemen, indien de winstinhouding op een zodani-
ge wijze geschiedt, dat daarmee zijn systeem van belastingheffing over de winst wordt gefrustreerd. 
Het is nu wellicht duidelijk waarom ik de fiscale problematiek rond de besloten Nv, voorzover 
deze voortvloeit uit de vermenging van belangen, van!practische betekenis heb genoemd. Het gaat 
er immers niet om dat de fiscale wetgever zijn systeem van belastingheffing daarvoor fundamen-
teel wijzigt, doch hoogstens dat hij dit systeem zodanig detailleert dat het, ondanks alle pogingen 
van de belastingplichtigen tot belastingbesparing, volgens zijn bedoeling werkt. 

Aangezien in Nederland het stelsel van belastingheffing naar de winst traditioneel aan de rechts-
vorm is gebonden en bovendien steeds mede is gebaseerd geweest op het belasten van uitdelingen 

*Tezelfdertijd liet Dijker* een eender geluid horen. 



uit de N V aan aandeelhouders, loont het de moeite na te gaan hoe de Nederlandse fiscale wetgever 
de beide bovengeschetste problemen met betrekking tot de besloten N V in het verleden—dat wil 
zeggen in de tijd dat er nog geen aanmerkelijk-belangregeling bestond—heeft opgelost. Het is 
daarnaast van belang na te gaan hoe de buitenlandse fiscale wetgever dit probleem heeft aangepakt. 

§3. DE HOUDING VAN DE NEDERLANDSE FISCALE WETGEVER TEN OPZICHTE 

VAN DE BESLOTEN NV VOOR 1941 

Wet Richtige Heffing 1925 
Een weergave van de houding, welke de fiscale wetgever in Nederland in het verleden tegenover 

de besloten NV heeft aangenomen, kan het best aanvangen met een beschrijving van de in 1925 
ingevoerde Wet Richtige Heffing, welke in algemene bewoordingen was gesteld, doch welke vooral 
als doel had de strijd tegen de besloten NV.*  Het kwam er op neer dat met een NV fiscaal geen reke-
ning zou worden gehouden. indien met haar oprichting geen wezenlijke verandering van de feite-
lijke omstandigheden was beoogd of om andere redenen moest worden aangenomen dat de oprich-
ting achterwege zou zijn gebleven, indien daarmee geen belastingbesparing zou zijn bereikt.** 

Zoals hiervóór reeds uiteengezet*** was de eigenlijke aanleiding voor deze wet de wens van de 
fiscale wetgever de fiscale vlucht naar de NV tegen te gaan. In de M. v. A. op deze wet verklaarde 
de Minister van Financiën dat pas sedert de invoering der dividend- en tantièmebelasting bij de 
belastingplichtigen de neiging tot het verrichten van besparende handelingen was ontstaan. Het 
oprichten van een NV had tot gevolg dat de ondernemer geen is meer betaalde, terwijl hij het 
daarna in zijn macht had zelf te bepalen hoeveel dividend- en tantièmebelasting en 1B verschuldigd 
werd doordat hij vrij was de hoogte der winstuitkeringen vast te stellen. Dit werd door de fiscale 
wetgever kennelijk als een misbruik van de rechtsvorm der N V beschouwd. Niemand minder dan 
Meijers° verdedigde daartegenover de stelling dat men door de keuze van een bepaalde erkende 
rechtsvorm, waarbij men de daaraan verbonden rechtsgevolgen werkelijk wilde, nimmer misbruik 
van rechtsvorm kon maken.**** In plaats van invoering der Wet Richtige Heffing 1925 diende de 
Regering naar zijn opvatting de fiscale wetgeving te wijzigen, indien zij meende, dat door het kie-
zen van een bepaalde rechtsvorm te weinig belasting betaald werd. Het komt mij voor dat Meijers 
hier de vinger op de wonde plek legde. Terwijl men misbruik—althans zo zag de Regering het—
wilde tegengaan werd een volslagen inadequate oplossing gekozen om dit misbruik te bestrijden. 

Wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934 
Het bleek al spoedig dat de Wet Richtige Heffing 1925 niet bij machte was de stroom besloten 

N V's in te dammen. Dit leidde de Regering in 1934 tot indiening van het wetsontwerp Besloten 
Vennootschappen 1934. Ingevolge dit wetsontwerp kon een N V door de inspecteur der belastingen 
als besloten worden aangemerkt, hetgeen tot gevolg had, dat in feite door de rechtsvorm der 	105 

*Voor een uitvoerige documentatie omtrent het ontstaan en doel der wet zie men Dubois' en Van Dijck. 2  Over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de richtige heffing verwijs ik naar Lancée 2  en Van Sikkelerus. 4  **Russel2  geeft 
enige frappante staaltjes van toepassing van de `richtige heffing' lang vóórdat de betreffende wet van toepassing was door 
ambtenaren belast met de invordering van de gemeentelijke inkomstenbelasting in Amsterdam en in Veenendaal. 
***Zie blz. 42. ****In dezelfde zin Zeylemaker. 2  



N V zou worden heengekeken en de door de NV gemaakte winst bij de aandeelhouders met 1B 
zou worden belast alsof dezen firmanten waren. 

Als besloten konden worden aangewezen naamloze vennootschappen, commanditaire 
vennootschappen op aandelen, en coöperatieve verenigingen, 
a. welker gestort kapitaal f 100.000,— niet te boven ging; 
b. waarin de macht werd of kon worden uitgeoefend door samenwerking van minder dan zes 

personen; 
c. welke qua financierings- en uitdelingspolitiek zich aanmerkelijk onderscheidden van NV's, 

waarbij het beleggend publiek een aanmerkelijk belang had*, terwijl zij zich niet of nauwelijks 
onderscheidden van de onder b) bedoelde vennootschappen; 

d. waarbij de machtsuitoefening practisch op één lijn te stellen was met de onder b) bedoelde 
vennootschappen. 
De felle kritiek', welke van alle kanten tegen dit ontwerp losbarstte, concentreerde zich op de 

volgende punten: 
1. Het wetsontwerp beoogde het misbruik van overmatige reservering tegen te gaan. Niettemin 

konden ook vennootschappen, welke een uitdelingspolitiek hadden gevolgd, welke overeenkwam 
met die ener open N v, als besloten N V worden aangewezen. 

2. De vraag of een vennootschap als besloten zou worden aangewezen, was geheel ter beoor-
deling van de inspecteur der belastingen. Binnen de ruime en vaag gehouden criteria van de wet 
was deze vrij om een Nv al dan niet als besloten aan te wijzen. Zo zou hij verlieslijdende N V's 
niet behoeven aan te wijzen, ofschoon dit nu juist in het voordeel der contribuabelen zou zijn. 
Zou zulk een verliesleidende N V later winst maken, dan zou de Inspecteur alsnog kunnen aanwijzen 
als besloten N V. Overigens was er geen bepaling in de wet op grond waarvan een eenmaal gedane 
aanwijzing weer zou kunnen vervallen. 

3. Er werd geen rekening gehouden met het feit dat een N V zeer wel voor de ene aandeelhouder een 
geheel andere betekenis dan voor de andere aandeelhouder kon hebben. Indien bijvoorbeeld min-
der dan zes aandeelhouders in een NV de meerderheid zouden bezitten, dan zou er sprake kunnen 
zijn van aanwijzing van een besloten N V, zodat de overige aandeelhouders ook als firmanten 
belast zouden worden, ofschoon zij geen enkele invloed op het beleid zouden kunnen uitoefenen. 

4. De opsomming van de gevallen, waarin een N V als besloten kon worden aangewezen maakte 
de indruk van een stelselloos geheel: zowel grootte van het aandelenkapitaal, het aantal aandeel-
houders, de financiering- en uitdelingspolitiek als de machtsverhouding van de N V, golden elk 
voor zich als criteria. Daar kwam nog bij dat sommige criteria uiterst vaag waren. Wanneer zou 
men kunnen stellen dat de uitdelings- en financieringspolitiek respectievelijk de machtsverhouding 
in een Nv practisch overeenkomend was met die van een N V waarin minder dan zes aandeelhou-
ders de macht uito efenden? 
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	5. Indien een N V als besloten werd aangemerkt zou de door haar gemaakte winst bij de aandeel- 

houders met 1 B worden getroffen, ook al zouden die aandeelhouders niet de mogelijkheid bezitten 
zich die winst te doen toescheiden of zelfs maar een zodanig deel van die winst als nodig zou zijn 
om de daarvoor verschuldigdets te betalen. 

*Dit is uiteraard een ander begrip aanmerkelijk belang dan wij sedert 1941 in onze fiscale wetgeving kennen. 



6. Ondanks aanwijzing als besloten N V bleef de dividend- en tantièmebelasting gelden, voor-
zover betreft uitkering der reserves. 

Ik ben van mening, dat de kritiek op het wetsontwerp is terug te brengen tot het verwijt aan 
de wetsontwerper, dat hij ten aanzien van de besloten N V een tweeslachtige houding aannam: 
Deze tweeslachtigheid, welke de fiscale wetgever tot op de huidige dag heeft weten te handhaven, 
en waarop ik nog herhaaldelijk en dan uitvoeriger in het vervolg van dit boek zal terugkomen, 
is terug te leiden op de tweeërlei problematiek waarmee de fiscale wetgever zich ten aanzien van 
de besloten N V geconfronteerd ziet, namelijk de theoretische moeilijkheden, welke voortvloeien 
uit de disharmonie tussen de maatschappelijke en juridische realiteit der besloten NV en de prac-
tische problemen, welke samenhangen met de vermenging van belangen, welke bij de besloten 
N V kan optreden. Zoals uit bovenstaande kritiek kan worden afgeleid was het Wetsontwerp 
Besloten Vennootschappen 1934 gebaseerd op twee geheel verschillende overwegingen. De ene 
was het tegengaan van misbruik, de andere was de gelijkstelling in economisch opzicht van de als 
zodanig aangewezen besloten N V met de persoonlijke onderneming. 

Duidelijk blijkt dit ook uit de M. v. T. 1  op het wetsontwerp. Daarin heette het, dat de Regering 
het misbruiken van de rechtsvorm der N V met het doel betaling van belasting te ontgaan, wilde 
bestrijden, en dat verandering van belastingstelsel geboden was voor die NV's, welke geen winst-
uitkeringen deden en welbeschouwd slechts waren opgericht om de privé-belangen der aandeel-
houders te dienen. Iets verder werd gezegd dat de aanwijzing als besloten N V geenszins het brand-
merk der anti-fiscaliteit inhield. Hierop volgde dan: 'Aan de voorgestelde regeling ligt de gedachte 
'ten grondslag, dat een stelsel van belastingheffing behoort rekening te houden met de werkelijk-
'heid, die achter de juridische vormen ligt, en dat zulk een stelsel niet als gelijksoortige mag behan-
'delen wat maatschappelijk ongelijksoortig is ('openbare' tegenover 'besloten' naamloze ven-
`nootschappen), noch een groot verschil in behandeling mag kennen tussen zaken, die weliswaar 
'juridisch verschillen, doch economisch voldoende op elkander gelijken, om voor elkander in de 
'plaats te kunnen treden ('besloten' naamloze vennootschap tegenover vennootschap onder firma 
` of enig eigenaar van een bedrijf). Is de aandeelhouder in de 'openbare' naamloze vennootschap 
'veel meer belegger (speculant) dan ondernemer, de houder van aandelen in een 'besloten' naam-
loze vennootschap is in feite mede-ondernemer, al beperkt de rechtsvorm zijn risico'. De aange-
haalde passage geeft voor het voorgestelde systeem van belastingheffing van besloten NV's een 
motivering, welke behalve dat zij uitmunt door vaagheid, tevens opvalt door het ontbreken van 
enig verband met het voorafgaand betoog over de noodzaak het misbruik te bestrijden, dat van de 
rechtsvorm der N V wordt gemaakt. 

Ik kan deze gedachtengang niet anders dan als volgt verklaren. De NV's welke om fiscale motie- 
ven zijn opgericht en waarbij in de ogen van de wetsontwerper misbruik wordt gemaakt van de 	107 
rechtsvorm, zijn meestal economisch gelijksoortig aan het eenmansbedrijf, de vennootschap 
onder firma, of de commanditaire vennootschap. Ten aanzien van deze NV's wilde de wetsontwer-
per van 1934 geen rekening houden met de rechtsvorm, zodat de aandeelhouders zouden worden 
behandeld als enig eigenaar van een eenmansbedrijf, respectievelijk als vennoten in een vennoot- 
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schap onder firma of een commanditaire vennootschap. Het had er de schijn van, dat daarmede 
voor deze gevallen de rechtsvorm als criterium voor de belastingheffing zou worden losgelaten 
en zou worden vervangen door het criterium van de economische gelijksoortigheid. Het was nu 
nog maar een kleine en voor de hand liggende stap de economische gelijksoortigheid in alle geval-
len, waarin deze zich voordeed als criterium voor de belastingheffing te hanteren. Hierdoor 
verdween het oorspronkelijke uitgangspunt van het misbruik geheel en werd vervangen door de 
hiervoor geciteerde bredere grondslag. Het lek in de zolder van het belastinggebouw wilde men 
dichten door er een nieuwe verdieping op te bouwen! 

De hiervoor gegeven verklaring toont naar mijn mening aan hoe onjuist de gedachtengang was, 
welke ten grondslag lag aan het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934. Het is zonder 
twijfel het recht en dus de plicht van de wetgever misbruik tegen te gaan. Deze werkzaamheid is 
echter voornamelijk van incidentele aard. Het kan echter gevaarlijk worden wanneer de fiscale 
wetgever het verijdelen van een misbruik uitbouwt tot het wijzigen van het stelsel van belasting-
heffing. Een inconsequente en tweeslachtige uitwerking van het stelsel zal hiervan licht het gevolg 
zijn. Om in de beeldspraak van zoëven te blijven: de nieuwe verdieping zal veel kans lopen niet in 
het architectonisch geheel te passen. 

Wetsontwerp Aanvulling Richtige Heffing 1938 
Na enige jaren trok de Minister van Financiën het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 

in en diende hij het wetsontwerp Aanvulling Richtige Heffing 1938 in. Ingevolge dit wetsontwerp 
zou de Wet Richtige Heffing 1925 worden aangevuld in dier voege dat geen rekening zou worden 
gehouden met het bestaan van een N V indien haar uitdelingspolitiek een aanmerkelijke besparing 
van belasting voor haar aandeelhouders als gevolg zou hebben. 

De aandeelhouders zouden in dat geval als firmanten worden belast. Blijkens de M. v. T. zou 
de vraag of belastingbesparingen voor aandeelhouders optreden ten aanzien van bepaalde reser-
veringen niet aan de orde komen. Die bepaalde reserveringen waren reserveringen vo or aanwijs- 
bare bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld vorming of vergroting van reserves voor uitbreiding, reserves 
tot dekking van grotere kapitaalbehoeften als gevolg van een te voorziene prijsstijging en reserves 
tot dekking van verzekerbare doch niet verzekerde risico's. 

Ook dit ontwerp ondervond van vele zijden kritiekl, welke als volgt kan worden weergegeven: 
1. De gedragslijn der N V waarop aandeelhouders—en met name de minderheidsaandeelhouders—

in veel gevallen geen invloed hadden, kon voor hen belastingheffing medebrengen. 
2. Verschil van inzicht tussen de fiscus en de NV omtrent de grootte van het bedrag dat voor aan-

wijsbare bedrijfsdoeleinden zou moeten worden gereserveerd zou de wet reeds in werking brengen. 
3. Hoewel in het wetsontwerp geen onderscheid werd gemaakt tussen open en besloten NV's was het 

duidelijk gericht tegen de besloten N V's. Hierin werd een onredelijke discriminatie gezien jegens 
deze N V's voor welke de winstinhouding toch al de belangrijkste mogelijkheid was voor 
vergroting van het risicodragend kapitaal, zulks in tegenstelling tot de open NV's, die daarvoor 
een beroep op de kapitaalmarkt konden doen. 

4. Men zou wel dividend- en tantièmebelasting blijven heffen ofschoon voor de heffing van inkom-
sten- en vermogensbelasting door de Nv zou worden heengezien! 



5. Het werd als vexatoir geoordeeld zulke zware fiscale gevolgen als het fiscaal niet bestaan der 
NV te verbinden aan een enkele gedragslijn, waarvan niet eens vereist werd, dat zij belasting-
besparing ten doel had, doch waarvoor voldoende was dat zij feitelijk belastingbesparing als 
gevolg had. 

6. Het verwijt werd gehoord dat de terminologie van het wetsontwerp te vaag was. Wanneer was 
er sprake van belastingbesparing? Wanneer kon men zeggen dat er sprake was van een aanmerke-
lijke belastingbesparing? In de M. v. T. op de Wet Richtige Heffing 1925 was reeds toegegeven 
dat de moeilijkheid van de wetgeving naar de uitvoering der wet werd overgebracht. Door de 
vage redactie geschiedde dit in het onderhavige wetsontwerp in nog sterkere mate. 

Ik sluit mij aan bij het ongunstig oordeel over het wetsontwerp Aanvulling Richtige Heffing 1938. 
Ofschoon het doel van het wetsontwerp het tegengaan van misbruik van de rechtsvorm der NV 
was,—zoals in de M. v. T. uitvoerig werd beklemtoond—reikte het in feite veel verder, doordat 
ongeacht de goede trouw aan een bepaald handelen of niet-handelen ernstige fiscale gevolgen 
werden verbonden. Hetgeen hiervoor over het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934 werd 
gezegd, geldt mutatis mutandis voor het wetsontwerp Aanvulling Richtige Heffing 1938. 

Vergelijking van de Wet Richtige Heffing 1925 met de wetsontwerpen 1934 en 1938 
Vergelijken we de Wet Richtige Heffing 1925 met de wetsontwerpen uit 1934 en 1938, dan 

kunnen we het volgende constateren. In 1925 kwam de fiscale wetgever tot het fiscaal niet-bestaan 
der NV via de eis van het anti-fiscale oogmerk. Er bestond derhalve een zekere correlatie tussen 
de voorwaarde voor toepassing der wet, namelijk misbruik, en het gevolg, de 'straf' van negatie 
der rechtsvorm. In 1934 en 1938 daarentegen waren het feitelijke toestanden, respectievelijk gedra-
gingen, welke, zonder dat misbruik van de rechtsvorm in het spel behoefde te zijn, eveneens tot 
het gevolg van het fiscaal niet-bestaan der NV zouden leiden. Bedoelde correlatie tussen voorwaar-
de en gevolg was er derhalve noch in 1934, noch in 1938. Daarbij kwam nog dat de 'straf' in veel 
gevallen uiterst onbillijk was met name voor de minderheidsaandeelhouders, hetgeen nog 
verergerd werd door het feit dat een aandeelhouder in de 1B kon worden aangeslagen voor winst, 
welke hij niet genoten had en misschien wel nooit zou genieten. Doordat beide wetsontwerpen 
vage normen hanteerden, waarvan de strekking allerminst vaststond en waarvan de draagwijdte 
door de inspecteur der belastingen op eigen houtje diende te worden vastgesteld, zou in zekere 
zin de wetgevende arbeid in handen gelegd zijn van de uitvoerende macht en zou een grote mate 
van rechtsonzekerheid en van rechtsongelijkheid zijn geschapen. De kritiek op beide wets-
ontwerpen was dan ook niet mals en het is maar goed dat zij het staatsblad niet hebben gehaald. 

§4. DE HOUDING VAN DE FISCALE WETGEVER IN ENGELAND, CANADA, WEST-DUITSLAND 

EN FRANKRIJK TEN OPZICHTE VAN DE BESLOTEN NV 	
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Inleiding 
In het hieronder volgend overzicht van de houding van buitenlandse fiscale wetgevers ten op-

zichte van de besloten Nv, heb ik mij beperkt tot Engeland, waar sinds kort een uitvoerige fiscale 



regeling betreffende de besloten N V bestaat, tot Canada, waar sinds tientallen jaren fiscale maat-
regelen bestaan, welke—hoewel op alle N v's betrekking hebbende—speciaal tegen de besloten 
N V zijn gericht, tot West-Duitsland, dat interessant vergelijkingsmateriaal levert, omdat de belas-
tingwetgeving daar een zo sterke gelijkenis vertoont met ons belastingsysteem en tot Frankrijk, 
dat een regeling kent, welke enige gelijkenis met de Nederlandse aanmerkelijk-belangregeling 
vertoont. 

De personal holding company en de foreign personal holding company, welke in de Ameri-
kaanse belastingwetgeving aan een speciaal fiscaal regime zijn onderworpen, heb ik niet behandeld. 
Bij beide soorten N V'S iS een der criteria, dat meer dan 50% van de waarde van het uitstaande aan-
delenkapitaal in handen van niet meer dan vijf personen is, zodat de vergelijking met de besloten 
N V zich opdringt. Aangezien echter het karakter van de winst—te weten beleggingswinst—het 
andere criterium is en dit de fiscale positie van de personal holding company en van foreign per-
sonal holding company sterk beïnvloedt, heb ik er van afgezien deze vormen nader te behandelen.* 
Om dezelfde reden is ook de Canadese personal corporation, welke veel gemeen heeft met de 
Amerikaanse personal holding company buiten beschouwing gebleven. 

Engeland 
De Engelse benaming voor besloten N V is close company.** Dit begrip werd geïntroduceerd 

door de Finance Act van 5 augustus 1965, waarbij werd voortgebouwd op en uitbreiding gegeven 
aan bepalingen welke onder de Income Tax van 1952 2  golden voor dit soort vennootschappen, 
welke toen nog niet als close companies werden aangeduid. 

In Schedule 18 Part 1 behorende bij de Finance Act van 1965 wordt een zeer gedetailleerde en 
verwarrende*** opsomming gegeven van de omstandigheden, welke een company tot een close 
company stempelen. Het zou mij te ver voeren deze regeling weer te geven. Het belangrijkste is, 
dat er sprake is van een close company, indien: 

èfwel vijf of minder deelnemers (participators) in de NV de macht over haar uitoefenen; 
èfwel de macht wordt uitgeoefend door deelnemers, die tevens bestuurders (directors) zijn. 

Het begrip deelnemer dient men veel ruimer op te vatten dan het begrip aandeelhouder. Onder de 
deelnemers valt een waslijst van gevallen, welke ik hieronder curiositeitshalve vermeld. Deelnemer 
is degene, die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

•Overigens bestaan in de belastingwetgeving van de Verenigde Staten een aantal maatregelen welke zijn gericht tegen 
belastingbesparing door middel van de N V-Vorm. Deze hebben onder andere betrekking op manipulaties via bonusaan-
delen en op excessieve reservering. Omdat ik mij wilde beperken tot slechts enkele landen heb ik er vanaf gezien aan de 
Amerikaanse belastingwetgeving op dit punt aandacht te besteden, bij welk besluit ik mij mede heb laten leiden door het 
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	feit dat daarover zeer onlangs een heldere en overzichtelijke samenvatting van de hand van Van Sikkelerusl verscheen, 
waarnaar ik de belangstellende lezer moge verwijzen. **Men verwarre het begrip close company niet met het onderscheid in 
private companies en public companies. Deze laatste onderscheiding is uitsluitend van civielrechtelijke betekenis. 
***Mustoes gebruikt het woord : detailed but difficult description. Ik acht dit bepaald te vriendelijk aan het adres van de 
Engelse fiscale wetgever. Ik krijg de indruk dat ook Van Keulen' met de uitwerking van het begrip close company niet 
erg gelukkig is. 



aandelenbezit;—recht heeft aandelen te verwerven ;—stemrecht bezit ;—recht heeft stemrecht 
te verwerven ;—geldschieter is (behalve de bankier);—gerechtigd is tot het ontvangen van of 
deelhebben in winstuitkeringen;—aanspraak kan maken om gerechtigd te worden in het ontvangen 
van of deelhebben in winstuitkeringen;—gerechtigd is provisie te ontvangen van bedragen welke 
aan schuldeisers worden betaald ;—aanspraak kan maken om gerechtigd te worden provisie te 
ontvangen van bedragen welke aan geldschieters worden betaald ;—aanspraak kan maken op de 
aanwending van inkomen of bezittingen—hetzij tegenwoordig, hetzij toekomstig— van de 
company direct of indirect te zijnen gunste. 
Als director wordt aangemerkt degene die: 
èfwel de positie van director bekleedt, ongeacht onder welke naam hij deze uitoefent; 
èfwel manager is en bovendien direct of indirect 20 % of meer van het aandelenkapitaal beheerst. 

Naast het begrip director is ingevoerd het begrip whole-time service director. Dit laatste begrip 
speelt geen rol bij de vraag of aan het criterium voor close company is voldaan, doch is van belang 
voor de aftrekbaarheid van beloningen voor bestuurders. Een whole-time service director is een 
director die zijn tijd volledig aan de belangen der vennootschap wijdt en direct of indirect niet meer 
dan 5 % van het aandelenkapitaal beheerst. 

Ik stip nog aan, dat in een aantal gevallen onder een participator of director ook een associate 
wordt begrepen. Hieronder wordt iemand verstaan die in een zo nauwe relatie tot de participator 
of director staat dat hij voor de fiscale bepalingen als een participator of director wordt behandeld. 
Van de talrijke gevallen, dat iemand associate kan zijn, noem ik de familierelatie, het trusteeship 
en het partnership. 

Uitdrukkelijk is bepaald dat een company niet als close company kan worden aangemerkt, 
indien 35 % of meer van het aandelenkapitaal in handen is van het publiek en de aandelen op een 
erkende beurs worden genoteerd. 

Het grootste deel van de bepalingen betreffende de close companies heeft betrekking op de 
zogenaamde shortfalls in distribution, welke uitdrukking men nog het best kan vertalen met: 
tekort aan winstuitdeling. Om het woord shortfalls, dat in de Finance Act 1965 wordt gehanteerd, 
goed te begrijpen moet men zich voorstellen, dat een zekere maatstaf voor de uitdelingspolitiek 
wordt aangelegd. Voorzover de uitkeringen onder die vereiste standaard blijven (fall short of the 
required standard) is er een shortfall in distribution, welke aanleiding geeft tot belastingheffing. 

Wat is nu die vereiste standaard? Dat is de winst minus dat gedeelte, waarvan de company 
kan aantonen dat het niet kan worden uitgedeeld zonder `prejudice for the requirements of the 
company'. Afgezien van speciale regelingen is het maximum voor de vereiste standaard 60 % 
van de bedrijfswinst plus 100 % van het beleggingsinkomen. 

De gevolgen voor de belastingheffing van een shortfall in distribution zijn van tweeledige aard: 
In de eerste plaats wordt de close company met income tax belast, alsof er geen shortfall in 

distribution was. De income tax, welke tegen een jaarlijks vast te stellen tarief van de uitdelingen 
van companies als voorheffing voor de door de individuele aandeelhouders te betalen belasting 
wordt geheven, wordt in dit geval derhalve tot een hoger bedrag geheven dan met de werkelijke 
uitkering overeenkomt (Section 77 Finance Act 1965). 

In de tweede plaats kan het bedrag van de shortfall in distribution door de fiscus aan de deel- 
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nemers (participators) worden toegerekend, waarover bij deze dan surtax wordt geheven (Section 
78 Finance Act 1965). Het komt er dus op neer, dat er uitdelingsdwang is tot het bedrag van de 
shortfall in distributions. 

Een ander punt waarop de Engelse fiscale wetgever de close companies heeft aangepakt, is de 
beloning voor de directors. Voor de berekening van de corporation tax is deze beloning in beginsel 
aftrekbaar en het ligt dus voor de hand dat een groot-aandeelhouder die tevens director is, zal 
trachten zijn beloning als zodanig hoger en het dividendinkomen overeenkomstig lager te doen 
zijn. Aan de aftrekbaarheid van het totaal van deze beloningen is een grens gesteld, welke 15 % 
van de winst bedraagt. Deze limiet betreft uitsluitend directors, welke niet whole-time service 
directors zijn (Section 74 Finance Act 1965). 

Ook ten aanzien van leningen en voorschotten aan participators of aan hun associates zijn 
bepalingen gemaakt. Zulk een lening wordt als een uitdeling aan een pat ticipator beschouwd, 
waarover income tax wordt geheven (Section 75 Finance Act 1965). 

Tenslotte worden uitkeringen, welke in verband met een restrictive covenant (concurrentie-
beding) worden gedaan aan participators of aan hun associates bij de close company belast met 
income tax en bij de ontvanger met surtax (Section 76 Finance Act 1965). 

De volgende punten springen in het oog wanneer men de houding van de Engelse fiscale 
wetgever ten opzichte van de besloten NV overziet. 

1. Het criterium voor de aanwezigheid van een close company wordt zeer ruim gesteld; de elkaar 
overlappende bepalingen, met name bij de vraag of iemand participator is, maken het criterium 
niet duidelijker; het begrip machtsuitoefening is onvoldoende bepaald om beslissend te kunnen 
zijn voor de vraag of er sprake is van een close company.-2. Winst, welke de facto niet aan de 
aandeelhouders is uitgekeerd, wordt voor de belastingheffing geacht te zijn uitgekeerd, zodat de 
aandeelhouders belasting moeten betalen over een bate, welke zij niet hebben genoten en misschien 
wel nooit zullen genieten; dit is temeer onredelijk, omdat de participators, die de macht uitoefenen, 
geheel anderen kunnen zijn dan de aandeelhouders.-3. De vraag of er te weinig winst is uitge-
keerd, wordt beheerst door een zeer vaag criterium, hetgeen een grote mate van rechtsongelijk-
heid en rechtsonzekerheid moet meebrengen.-4. Andere problemen dan de winstinhouding 
worden bij de close company geregeld, met name de beloning voor de directeur-grootaandeel-
houder en de lening aan de aandeelhouder. Vooral de laatste regeling maakt de indruk scherper 
te zijn gesteld dan nodig is. In zekere zin is het een bewijs van onmacht, indien de fiscale wetgever 
tot zulk een verstrekkende maatregel zijn toevlucht moet nemen. 
Alles bijeen genomen kan mijn oordeel over de Engelse regeling van de close company niet gunstig 
uitvallen.* 

Canada 
In Canada waar sinds 1917 een Income Tax Law bestaat, welke zowel de personal income tax 

*In andere zin luidde het oordeel van Minder.' Deze achtte de Surtax on Undistributed Income of Certain Bodies 
Corporate van de Income Tax Act 1952—thans Section 78 Finance Act 1965—beter dan de aanmerkelijk-belangregeling van 
het Besluiti is 1941. 



als de corporation income tax regelt, zijn reeds in 1926 bepalingen in de wet opgenomen, welke, 
hoewel geldende voor alle NV's, speciaal gericht zijn tegen de besloten N V. Deze wordt in de Cana-
dese literatuur' aangeduid als closely held company. In genoemd jaar werd in de Income Tax 
Law een bepaling opgenomen—Section 42—welke erop neerkwam, dat verkoop van aandelen 
in de ene NV aan de andere N V, terwijl beide N V's door dezelfde aandeelhouder worden beheerst, 
gevolgd door dividenduitkering van de ene N V aan de andere N V voor de desbetreffende aandeel-
houder heffing van income tax over de dividenden meebracht. De bedoeling van deze bepaling 
was te verhinderen, dat men door overmatige reservering in de ene NV de reserves belastingvrij 
zou kunnen onttrekken door de aandelen te verkopen aan een andere N V, waarin men eveneens 
aandeelhouder was. In 1936 werd door invoeging van Section 193  in bovenstaand geval het divi-
dend van de ene aan de andere N V bovendien nog met corporation income tax belast, indien de 
ene Nv in liquidatie trad en zo haar gehele onverdeelde winst uitkeerde.* 

In de jaren 1926 en volgende werden daarnaast allerlei andere maatregelen genomen om te 
verhinderen dat undistributed income belastingvrij aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd. 
Zo werd in Section 44  opgenomen dat als belastbaar dividend zou gelden het uitgeven van aan-
delen met gelijktijdig overboeken van income surplus naar een capital account. Bovendien werd 
in Section 45  bepaald, dat terugbetaling van kapitaal fiscaal niet mogelijk was voorzover er accumu-
lated income was. In Section 4 6, eveneens in 1926 ingevoegd, werd bepaald dat een lening of een 
voorschot aan een aandeelhouder als dividend zou gelden. 

In 1938 werd een verdere verscherping van de belastingheffing doorgevoerd. In Section 32A 7  
werd bepaald dat de Treasury Board een rechtshandeling kon wijzigen zodanig, dat deze belasting-
heffing meebracht, indien het hoofddoel der rechtshandeling het vermijden van belasting was.** 
In Section 32A8  werd uiteengezet in welke gevallen de Treasury Board van mening mocht zijn 
dat het hoofddoel van een transactie vermijding van belasting was. De beschrijving was zo ruim 
dat vrijwel elke verkoop van aandelen in een N V met onverdeelde winst er onder kon vallen. In 
Section 32A 9  werd tenslotte bepaald, dat elke verkoop van aandelen in de ene aan de andere NV 
gevolgd door dividenduitkering door de Treasury Board belast kon worden, indien deze oordeelde 
dat er sprake was van tax avoidance. In 1938 werd tevens art. 32B in de Income Tax Law 
opgenomen, dat verhinderde dat bezittingen van de NV beneden de waarde aan de aandeelhouders 
zou worden verkocht. 

In 1949 werd een nieuwe Income Tax Act ingevoerd. In Section 126 van de nieuwe wet werden 
de zojuist omschreven bevoegdheden van Treasury Board, ondanks scherpe oppositie, opnieuw 
vastgelegd. In 1963 werd deze regeling nog verder verscherpt doordat elke transactie met aandelen 
in een besloten NV tot belastingheffing kan leiden indien naar het oordeel van de fiscus het doel 
van de transactie is de bezittingen der NV te verminderen op een zodanige wijze dat daardoor 
belasting ontgaan wordt. 

Intussen was met bovenstaande maatregelen het probleem van de onverdeelde winst van de 
closely held corporations nog niet opgelost. In veel gevallen was deze onverdeelde winst over 

*De vergelijking met art.31, lid 3 Weti n 1964 dringt zich op. **Een soort richtige heffing dus! 
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een lange periode gevormd en de fiscale autoriteiten zonnen op middelen hierover alsnog income 
tax te kunnen heffen. 

Nadat in 1945 voor private companies al eens de gelegenheid was geopend de fiscale claim op 
vóór 1940 gevormde onverdeelde winst voor tarieven variërend van 15% â 33% af te kopen, 
werd in 1950 deze mogelijkheid definitief in het wettelijk systeem verankerd en werd zij tevens 
voor toekomstige winst opengesteld. De regeling kwam er op neer dat private companies met 
niet meer dan 75 aandeelhouders over in het verleden gevormde of in het heden te vormen reserves 
15% belasting konden betalen, in welk geval het bedrag waarover deze belasting was betaald 
voor de aandeelhouders belastingvrij was, in zoverre dat dit zonodig op elk moment naar de kapi-
taalrekening kon worden geboekt. In feite werd derhalve een soort herkapitalisatieregeling inge-
voerd. De regeling is neergelegd in Sections 73, 73A, 95A en 27 van de Income Tax Law 1949. 
In 1951 werd deze regeling uitgebreid tot public companies en werden daarin mede begrepen de 
reserves van dochtermaatschappijen. 

Bovenstaande bepalingen zijn thans neergelegd in de sections 8, 73, 81, 82, 105, 105A, 105B 
en 138A van de Income Tax Law. 

Bij de beoordeling van het Canadese systeem dient men in het oog te houden dat het betrekking 
heeft op alle NV's. Er is hier dus niet het moeilijke vraagstuk om een criterium te vinden voor de 
besloten N V, hetgeen bepaald een pluspunt is voor de Canadese regeling. In Canada heeft men het 
vraagstuk opgelost deels door een aantal nader omschreven rechtshandelingen belastbaar te stel-
len, deels door aan de Treasury Board vergaande bevoegdheid te geven bij verkoop van aandelen 
tax avoidance te constateren, in welk geval belasting kan worden geheven. Tegen dit laatste heb 
ik groot bezwaar. De rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn hier weer het kind van de rekening. 
Een voordeel van de Canadese regeling ten opzichte van de Engelse is zonder twijfel dat er geen 
dividend aan de aandeelhouders wordt toegerekend dat zij niet genoten hebben, doch dat de belas-
ting over de onverdeelde winst pas geheven wordt indien de aandelen worden verkocht of daarmee 
op andere wijze wordt gemanipuleerd. 

Het Canadese systeem heeft iets gemeen met het Nederlandse: er is een bijzonder tarief bij 
herkapitalisatie en de is over de ingehouden winst dient pas bij verkoop der aandelen—dus 
wanneer de aanspraken op de reserves worden gerealiseerd—te worden betaald. Dat de beslissing 
hierover in feite bij de belastingadministratie berust acht ik een groot bezwaar van het Canadese 
systeem. 

West-Duitsland 
In West-Duitsland bestaat voorzover ik heb kunnen nagaan niet een aequivalente uitdrukking 

voor hetgeen wij als besloten Nv aanduiden of het zou de hieronder te bespreken personenbezogene 
Kapitalgesellschaft moeten zijn. Wel kent men de Familienkapitalgesellschaft en de Familien-
personengesellschaft, beide ook als Familiengesellschaft aangeduid. Deze begrippen worden in 
het belastingrecht echter nergens door de fiscale wetgever* gebruikt.' 

• In het civiele recht komt wel het begrip Familienkapitalgesellschaft voor. Ingevolge § 157 van het Aktiengesetz is dit 
een A G met één aandeelhouder, die natuurlijk persoon is of met meer aandeelhouders die elkaars familieleden zijn. Voor 
zulk een Familienkapitalgesellschaft gelden lichtere bepalingen terzake van balanspublicatie. 



In West-Duitsland wordt de winst bij verkoop van aandelen belast indien de aandeelhouder 
in de betreffende A G, GmbH of K G auf Aktien een wesentliche Beteiligung heeft. Aange-
zien de betreffende regeling vrijwel identiek is met en trouwens model heeft gestaan voor de 
Nederlandse aanmerkelijk-belangregeling zal zij in het volgende hoofdstuk, dat handelt over de 
aanmerkelijk-belangregeling, in een aparte paragraaf worden besproken. 

In 1934 werd door de nationaal-socialisten in Duitsland het Steueranpassungsgesetz ingevoerd', 
welke wet in 1946 van nationaal-socialistische invloeden is gezuiverd. 2  In §1, leden 2 en 3 van het 
Steueranpassungsgesetz is neergelegd dat zowel bij de uitlegging der belastingwetten als bij de 
waardering der feiten rekening moet worden gehouden met de volksopvatting, met het doel en 
de economische betekenis der belastingwetten en met de ontwikkeling der verhoudingen. 

In §5, lid 1 wordt bepaald dat schijnhandelingen fiscaal buiten beschouwing dienen te blijven, 
terwijl in §6, leden 1 en 2 een regeling omtrent misbruik van recht is opgenomen, welke er op neer-
komt dat in dat geval de belasting wordt geheven zoals zou moeten geschieden indien de juridische 
vormgeving in overeenstemming was met de economische feiten en verhoudingen. Het komt er 
op neer dat in §1 en §5 de wirtschaftliche Betrachtungsweise is neergelegd, welke ik hiervóór* 
reeds heb besproken. Ik vind deze benadering gevaarlijk, uiteraard met uitzondering van het geval 
dat er sprake is van een schijnhandeling. In die laatste situatie behoort de belastingplichtige geen 
rechtsbescherming te genieten. Ik sta echter huiverig tegenover de wirtschaftliche Betrachtungs-
weise zoals deze naar voren komt in §1, leden 2 en 3 van het Steueranpassungsgesetz. Ik ben 
bevreesd dat rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid hiervan het gevolg zijn. 

De regeling van §6 van het Steueranpassungsgesetz vertoont veel overeenstemming met de 
richtige heffing welke men in Nederland kent.** 

Het kiezen van de gunstigste rechtsvorm wordt volgens het Bundesfinanzhof5  niet als misbruik 
van recht beschouwd. Volgens een latere beslissing van het Bundesfinanzhof 6  is de evengenoemde 
beslissing zo gevallen teneinde de rechtszekerheid te vergroten. Met deze beide beslissingen van 
het Bundesfinanzhof achter de hand kan men vrede hebben met de regeling van §6 van het Steuer-
anpassungsgesetz. De rechtszekerheid wordt enerzijds niet te zeer aangetast, anderzijds wordt 
misbruik van recht afgestraft. 

Dat het Steueranpassungsgesetz met name voor de besloten Nv en haar aandeelhouders beteke-
nis heeft behoeft geen betoog. Zowel de disharmonie tussen de maatschappelijke en de juridische 
realiteit van de besloten NV, als de vermenging van belangen welke bij haar kan optreden, kunnen 
aanleiding geven tot toepasselijkheid van het Steueranpassungsgesetz. Deze wet mag men echter 
niet beschouwen als een stuk fiscale wetgeving dat tegen de besloten N V is gericht. 

Meer relatie met de besloten N V heeft de regeling omtrent de tariefsverschillen in de Kiirper-
schaftsteuer. Voor de heffing van deze belasting bestaat een speciaal tarief voor de personen-
bezogene Kapitalgesellschaften. Ingevolge §19 Abs. 1 Ziff2 van het Kiirperschaftsteuergesetz j° 

*Zie blz. 101. **In dezelfde zin Geppaarta. Bij hem vindt men uitgebreide beschouwingen over het Steueranpassungs-
gesetz.4  
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§27a van de Ktirperschaftsteuer-Durchfiihrungsverordnung, vallen hieronder Kapitalgesell-
schaften, welke aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. minstens 76 % van het aandelenkapitaal is in handen van natuurlijke personen, 
b. de aandelen, voorzover betreft de A G of de K G auf Aktien, luiden op naam en worden niet 

op de beurs of op de incourante markt verhandeld, 
c. het nominaal bedrag der tot het bedrijfsvermogen behorende deelnemingen overtreft niet het 

nominale aandelenkapitaal der betreffende Kapitalgesellschaft, 
d. het vermogen der Kapitalgesellschaft met inbegrip van de waarde der deelnemingen bedraagt 

niet meer dan D. M. 5.000.000.—. 
De overige Kapitalgesellschaften worden in de literatuur aangeduid als Kapitalmarktgesellschaf-

ten1  ook wel als anonyme Kapitalgesellschaften2  of Publikumsgesellschaften.3  
Zoals uit bovenstaande omschrijving blijkt heeft het onderscheid in Kapitalmarktgesellschaften 

en personenbezogene Kapitalgesellschaften een grote gelijkenis met het onderscheid open en 
besloten NV's.*  Het belang van het onderscheid ligt in het tarief Ktirperschaftsteuer dat van 
toepassing is. Voor de Kapitalmarktgesellschaften geldt een tarief van 51 % voor ingehouden en 
15 % voor uitgedeelde winst. Indien dividend wordt ontvangen uit een deelneming in een andere 
Kapitalmarktgesellschaft wordt daarover 36% K&perschaftsteuer geheven (deze zogenaamde 
Nachsteuer is gelijk aan het verschil in tarief van ingehouden en uitgedeelde winst). 

Voor personenbezogene Kapitalgesellschaften geldt een tarief dat—behoudens een verlaging 
aan de voet-49 % bedraagt voor ingehouden winst en 26 1/2 % voor uitgedeelde winst. In dit geval 
is van Nachsteuer geen sprake, omdat de deelnemingsvrij stelling niet geldt voor een deelneming 
in een personenbezogene Kapitalgesellschaft (wel de deelneming door een zodanige NV in een 
Kapitalmarktgesellschaft). 

Het doel van het zoveel grotere tariefsverschil tussen ingehouden en uitgedeelde winst bij de 
Kapitalmarktgesellschaften is de winstuitdeling bij deze op het publiek gerichte N V's te stimuleren, 
zodat voorzover deze dividenden weer als kapitaal naar de ondernemingen terugvloeien een groter 
deel van de financiering der ondernemingen via de open kapitaalmarkt geschiedt. Ingevolge het 
Steuenderungsgesetz 1961 kan een personenbezogene Kapitalgesellschaft thans echter opteren 
voor het tarief dat voor de Kapitalmarktgesellschaften geldt. Indien deze keuze wordt gemaakt is 
de NV daaraan vijf jaren gebonden.** 

Het grote verschil in tarief tussen ingehouden en uitgedeelde winst brengt mede dat de Duitse 
fiscus geen aparte maatregelen behoeft te nemen tegen de besloten NV, welke geen winst uitdeelt. 
Dit geldt temeer nu sinds 1961 het tariefsverschil van 36% tussen uitgedeelde en ingehouden 
winst ook voor de als besloten NV aan te merken personenbezogene Kapitalgesellschaft 
kan gelden. 

Frankrijk 
Het Franse civiele recht kent twee rechtsvormen voor de Nv en wel de s.a. en de s.a.r.l. Het is 

*Volgens Brbnner 4  dekt de aanduiding Familienkapitalgesellschaft vrijwel het begrip personenbezogene Kapitalgesell-
schaft. **Raciler 5  is van mening dat in de Duitse fiscale wetgeving het onderscheid in personenbezogene Kapitalgesell-
schaften en Kapitalmarktgesellschaften elke zin verloren heeft. 



zeker niet zo dat deze beide rechtsvormen samenvallen met de société ouverte en de société fermée, 
welke uitdrukkingen in de Franse literatuuri worden gebruikt om aan te duiden dat toetreding 
als aandeelhouder al dan niet aan statutaire belemmeringen onderhevig is. In feite is de s.a.-
waarbij dergelijke statutaire bepalingen niet mogelijk zijn—derhalve steeds een société ouverte; 
de s.a.r.l. daarentegen kan zowel het een als het ander zijn. 

Overdracht van aandelen is in Frankrijk met een droit d'enregistrement belast van 4.20%, indien 
de overdracht bij een akte plaatsvindt, hetgeen noodzakelijk is voor overdracht van aandelen 
in een s.a.r.l. ; aandelen in een s.a. daarentegen kunnen door overdracht van de aandeelbewijzen 
aan toonder of op naam worden overgedragen, zodat in dit geval het droit d'enregistrement niet 
verschuldigd is. 

Wanneer we afzien van deze verkeersbelasting is de fiscale behandeling van de s.a. en de s.a.r.l. 
gelijk. Ik zal voorbijgaan aan het nogal ingewikkelde Franse systeem voor de belastingheffing 
op winsten—dat zeer recent is gewijzigd*—en mij beperken tot de verkoop van aandelen in een 
s.a. of een s.a.r.l. De eventuele verkoopwinst welke door de particuliere aandeelhouder wordt 
behaald is in beginsel vrij van belasting behalve indien: 
verkoop aan de N V plaatsvindt; de meerprijs boven de nominale waarde wordt dan als dividend 
beschouwd; 
verkoop gevolgd wordt door ontbinding der vennootschap; in dit geval vindt, ingevolge art. 161 
van de Code Général des Impóts, bij de natuurlijke persoon die zijn aandelen verkoopt 
belastingheffing plaats, ongeveer analoog aan de in Nederland voor dit geval geldende regeling; 
verkoop als bedoeld in art. 160 van de Code Général des Impóts. 

Op dit laatste geval wil ik iets nader ingaan. Met de impót sur le revenue des personnes physiques 
wordt de verkoopwinst van aandelen in een s.a. of een s.a.r.l. getroffen, indien aan een drietal 
voorwaarden wordt voldaan. De eerste voorwaarde is dat de verkoper of een familielid (echtge-
noot, ouders, kinderen) in de aan de verkoop voorafgegane vijf jaren de functie van administrateur 
in de s.a. respectievelijk die van gérant in de s.a.r.l. heeft uitgeoefend. De tweede voorwaarde 
is dat de verkoper—al dan niet tezamen met diezelfde familieleden—gedurende genoemde vijf 
jaren voor zoveel aandelen gerechtigd was als welke op meer dan 25% der winsten recht geven. 
De derde voorwaarde is dat de verkoopwinst per aandelentransactie meer dan N.F. 1.000.— moet 
bedragen. 

Over de verkoopwinst merk ik nog op dat voor aandelen welke vóór 1 januari 1949 zijn verwor-
ven als verkrijgingsprijs geldt èfwel de laagste van de werkelijke verkrijgingsprijs, èfwel de waarde 
per 1 januari 1949. Terwijl de verkoopwinst vóór 1954 aan een surtaxe progressive werd onder-
worpen welke van 10% tot 70% opliep, bedraagt het tarief thans 8%. Het bedrag der belasting 
wordt met 5 % verhoogd indien het inkomen van de belastingplichtige meer dan N.F. 45.000.— 
bedraagt. 

De bepaling van art. 160 van de Code Général des Impóts is in 1941 in de Franse fiscale wetge- 	117 
ving opgenomen om te verhinderen dat bestuurders dezer vennootschappen door verkoop van hun 
aandelen erin zouden slagen zich de niet-uitgedeelde winsten belastingvrij te doen toeschuiven. 3  
In feite is deze bepaling derhalve gericht tegen het niet-uitkeren van winsten en als zodanig te 

*Bij de wet van 12 juli 1965. Men zie hierover uitvoerig Van Keulen.' 



beschouwen als een maatregel van de Franse fiscus tegen de besloten NV. Dat ook in Frankrijk 
minder objectieve verhoudingen bij de besloten Nv kunnen bestaan blijkt wel uit de opmerking 
van Charvetl: 'Fout d'abord, la fiscalité a deformé la gestion des sociétés.' Ik heb niet kunnen 
achterhalen waarom de combinatie van een zeker aandelenbezit en het bestuurder zijn wordt 
vereist. Een van de redenen lijkt mij dat de bestuurders in Frankrijk een aanzienlijk grotere macht 
ten opzichte van de aandeelhouders hebben dan in Nederland het geval is. Ik neem aan—de 
uitbreiding tot de familiegroep duidt daar reeds op—dat een andere reden is dat in Frankrijk nog 
aanzienlijk meer dan in Nederland het verschijnsel voorkomt dat de familieleden in het bestuur 
der N V zijn opgenomen. Dit laatste vindt mede zijn oorzaak in het feit dat in de Latijnse landen 
de familieverhoudingen een grotere rol spelen en daarnaast persoonlijke relatie in veel gevallen 
tot in de zakelijke verhouding wordt doorgetrokken.* 

Volledigheidshalve maak ik nog melding van het keuzerecht dat in Frankrijk bestaat om voor 
belastingheffing als NV te opteren indien de onderneming niet in die rechtsvorm wordt gedreven, 
en het keuzerecht in het omgekeerde geval. 

Aandeelhouders in een s.a.r.l. kunnen opteren voor belastingheffing alsof de winst hun persoon-
lijk wordt uitgekeerd indien zij familieleden zijn, direct of in de tweede graad der zijlinie.3  

Daartegenover kunnen, conform art. 206, lid 3 van de Code Général des Imp6ts de gerechtigden 
in een société en nom collectif, een société en commandite simple, een association, een partici-
pation en een société civile opteren voor belastingheffing alsof er sprake zou zijn van een N V. 
Laatstgenoemd keuzerecht kan maar eenmaal worden uitgeoefend, en is onherroepelijk, behoudens 
dat in 1955 de firmanten in bovengenoemde vennootschappen op hun keuze mochten terugkomen, 
doch dan tegen betaling van 15 % over de geconstateerde meerwaarde. 

Het Franse systeem lijkt mij qua opzet acceptabel. Ik wil mij daarbij onthouden van een oordeel 
over de details van de regeling—het tarief, de gebezigde criteria, de berekening der verkoopwinst—
omdat ik deze niet voldoende kan beoordelen. 

Samenvatting van Hoofdstuk II 
De besloten Nv is een vrij vaag begrip. In het civiele recht komt dit begrip niet voor, zij het dat 

enige bepalingen in het W. v. K. er op duiden dat de civiele wetgever zich bewust is geweest van 
het bestaan van zoiets als de besloten NV. In het fiscale recht komt men het begrip uitsluitend tegen 
in het onderscheid dat de Beschikking Beleggingsmaatschappijen maakt in open en besloten 
effectenbeleggingsmaatschappijen. 

De tegenstelling open N v-besloten Nv had oorspronkelijk betrekking op de al dan niet 
bestaande mogelijkheid om zonder belemmering als aandeelhouder toe te treden. Later is hieruit 
het onderscheid gegroeid van het al dan niet een beroep doen op het beleggend publiek voor de 
voorziening in de kapitaalbehoeften, welk onderscheid, dat van materiële aard is, wordt gefor- 
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	maliseerd indien men de open NV beperkt tot de NV's die zich via de beurs tot het beleggend publiek 

richten. Intussen worden ook wel andere criteria voor de besloten Nv aangehouden, zoals het 
kleine aantal aandeelhouders en het feit dat de aandeelhouders een besloten kring vormen en 
elkaar kennen. 

*In dezelfde zin Raynal.* 



Door mij wordt een dynamische visie op de besloten NV bepleit, hierin bestaande dat men in de 
omschrijving van het verschijnsel niet zozeer de tegenstelling tot de open NV als wel de ontwikke-
ling in de richting van de openheid betrekt. In deze visie kan men de besloten NV's indelen naar 
het stadium dat bereikt is in de groei naar de openheid. Het wordt dan ook minder belangrijk 
een omschrijving van de open N V te verschaffen. Beter kan men een beeld geven van de open N V 
door haar eigenschappen te beschrijven zoals de groeiende betekenis van de leiding, de geringere 
belangstelling der aandeelhouders, de publieke belangstelling, de publicatie van gegevens, de 
dividendpolitiek welke door zakelijk en objectieve overwegingen wordt bepaald, kortom haar eco-
nomische zelfstandigheid welke geheel andere verhoudingen met de aandeelhouders schept dan bij 
de besloten N V kunnen worden geconstateerd. Men verkrijgt daarmee een beeld van de open NV 
dat past zowel bij de omschrijving van de open N V als de NV, waarbij vrije toetreding als aandeel-
houder mogelijk is, als bij de omschrijving van de NV, welke voor de voorziening in haar kapitaal-
behoefte een beroep doet op het beleggend publiek. 

De ontwikkeling van beslotenheid naar openheid is een proces dat in tweeërlei opzicht van de 
factor tijd afhangt. Aan de ene kant zal de groei der onderneming leiden tot een toeneming van 
haar economische zelfstandigheid; aan de andere kant zal toeneming van het aantal aandeel-
houders, zoals deze na een of meer generaties valt te constateren, leiden tot een objectivering 
van de relaties tussen de NV en de aandeelhouders, met name indien de aandeelhouders niet een 
functie in de NV vervullen. Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar de openheid wordt gezet 
indien een institutionele belegger of een lichaam als de Nederlandse Participatie Maatschappij 
NV als aandeelhouder optreedt. 

De belangrijkste karaktereigenschap van de besloten N V, afhankelijk van het stadium van haar 
ontwikkeling, is het samengaan van aandeelhouderschap sec met andere betrekkingen welke de 
aandeelhouder heeft tot de N V of tot de overige aandeelhouders. Deze betrekkingen kunnen vad-
eren van directeurschap tot het in enigerlei verhouding bij het wel en wee der vennootschap betrok-
ken zijn, anders dan als aandeelhouder. Een zeer vaak voorkomende betrekking tussen 
aandeelhouders if de familieverwantschap. De besloten NV wordt daarom ook wel als familie-Nv 
aangeduid. 

Deze karaktereigenschap van de besloten NV heeft als gevolgen disharmonie tussen de maatschap-
pelijke en juridische realiteit van de besloten N V en een vermenging van belangen. Beide gevolgen 
scheppen voor de fiscale wetgever, die zijn systeem van belastingheffing over de winst uitzet, 
moeilijkheden. De disharmonie tussen de maatschappelijke en juridische realiteit leidt tot 
ongelijke belastingheffing van ondernemingen welke in financieel, economisch en maatschappelijk 
opzicht gelijkwaardig zijn. Het antwoord van de Nederlandse fiscale wetgever hierop is het 
streven naar een globaal evenwicht in de belastingheffing over de winst van NV's en van persoonlijke 
ondernemers, en voorts de aanmerkelijk-belangregeling welke men kan beschouwen als een nadere 
uitwerking van de leer van het globale evenwicht. 

De vermenging van belangen draagt in zich een tendens tot minder objectiviteit, met name ten 
opzichte van de fiscus. Dit kan tot uiting komen in een politiek van winstinhouding welke, hoe 
noodzakelijk wellicht als interne financiering voor de N V, in zijn gevolgen toch in botsing kan 
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komen met de belangen van de fiscus. Ook hier is de aanmerkelijk-belangregeling het wapen 
dat de fiscus hanteert. 

In het verleden heeft de Nederlandse fiscus reeds eerder problemen gehad met de besloten N V. 
De oplossingen, respectievelijk pogingen daartoe waren minder fraai te noemen. Het bleek dat 
de fiscus meer dan één fout maakte. Niet alleen werden de gronden waarop de strijd tegen de 
besloten NV werd gevoerd, te weten gelijkstelling van de aandeelhouder in de besloten Nv met de 
ondernemer, en misbruik van de rechtsvorm door een anti-fiscale uitdelingspolitiek door elkaar 
gehaald, maar ook werden vage wetsredacties gegeven die teveel aan het inzicht van de uitvoerende 
en van de rechterlijke macht overlieten, terwijl tenslotte de aandeelhouders belast werden al hadden 
zij part noch deel aan de beslotenheid, en al hadden zij niets getoucheerd. 

Van enige buitenlandse fiscale wetgevers is de houding ten opzichte van de besloten N V nagegaan. 
Het bleek dat in de Engelse Finance Act 1965 een uitvoerige en verwarrende omschrijving van 

het begrip close company is opgenomen. Over hetgeen de close company te weinig als dividend 
uitkeert, wordt income tax bij de NV geheven als voorheffing op de door de aandeelhouders te 
betalen belasting; bij deze laatsten wordt surtax geheven. 

Canada kent het begrip besloten NV als zodanig niet, doch bestrijdt allerlei manipulaties, welke 
ten doel hebben de ingehouden winst belastingvrij naar de aandeelhouders toe te schuiven. Vrijwel 
elke verkoop van aandelen, welke naar het oordeel van de Treasury Board leidt tot tax avoidance 
kan tot belastingheffing aanleiding geven. 

In West-Duitsland bestaan, behalve de nog te behandelen regeling van de wesentliche Beteili-
gung, geen maatregelen, welke speciaal tegen de besloten NV zijn gericht. Gezien het grote tariefs-
verschil bij de Kiirperschaftsteuer tussen ingehouden en uitgedeelde winst zijn deze maatregelen 
niet nodig om een politiek van winstinhouding bij de besloten N V tegen te gaan. Het onderscheid 
in Kapitalmarktgesellschaften en personenbezogene Kapitalgesellschaften, dat sterk lijkt op het 
onderscheid in open en besloten NV's heeft uitsluitend betekenis voor tariefsverschil bij de 
Kiirperschaftsteuer. In het Steueranpassungsgesetz beschikt de Duitse fiscus over het arsenaal om 
anti-fiscale maatregelen rond de besloten Nv te bestrijden. 

In Frankrijk kent men wel het onderscheid tussen de société fermée en de société ouverte, doch 
dit is niet een fiscaal onderscheid. Verkoop van aandelen in een Franse NV is belast met 8% over 
de verkoopwinst indien de verkoper al dan niet tezamen met zijn familieleden in de laatste vijf 
jaren voor meer dan 25% in de winsten der Nv gerechtigd was, terwijl bovendien of hijzelf of een 
van zijn familieleden directeur der NV is geweest in die vijf jaren. Daarnaast kent Frankrijk de 
mogelijkheid dat aandeelhouders-familieleden in een s.a.r.l. voor belastingheffing als persoonlijke 
ondernemers opteren en omgekeerd vennoten in een vennootschap onder firma, commanditaire 
vennootschap, maatschap enzovoorts opteren voor belastingheffing als NV. 
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Het is zinvol thans de aanmerkelijk-belangregeling nader te beschouwen om na te gaan of en 

in hoeverre de hiervóór opgesomde fouten van fiscale wetgevers en wetsontwerpers zijn vermeden. 
Daartoe volgt eerst een uiteenzetting van deze regeling en van de wijze waarop deze in de Wet IB 
1964 tot ons is gekomen. 



HOOFDSTUK III 

Beschrijving van de aanmerkelijk-belangregeling 

§1. OVERZICHT VAN DE SEDERT 1 JANUARI 1965  GELDENDE BEPALINGEN 

De plaats van de aanmerkelijk-belangregeling in de Wet IB 1964 
De aanmerkelijk-belangregeling is in het voorgaande hoofdstuk al enige malen genoemd als 

de oplossing welke de Nederlandse fiscale wetgever in 1941 en opnieuw in 1964 heeft gekozen— 
toen met het globale evenwicht als uitgangspunt—voor het vraagstuk van de belastingheffing van 
de besloten NV.* 

Voordat ik nu nader inga op het eigenlijke thema van dit geschrift, namelijk de vraag in 
hoeverre de aanmerkelijk-belangregeling past in de hiervóór door mij ontwikkelde leer van het 
globale evenwicht, wil ik een nadere uiteenzetting geven van de inhoud van de aanmerkelijk-belang-
regeling en aangeven hoe deze regeling is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, zowel in Duitsland, 
waar zij het eerst is ingevoerd, als in Nederland, waar zij tijdens de tweede wereldoorlog door 
de Duitse bezetter is opgelegd en sindsdien een onderdeel van het belastingsysteem is blijven 
uitmaken. 

De beschrijving van de aanmerkelijk-belangregeling, welke hieronder volgt, geef ik aan de hand 
van de desbetreffende artikelen van de Wet is 1964. Ik zal mij daarbij deze beperking opleggen, 
dat ik niet in details treed. In het kader van dit geschrift is het namelijk niet nodig, dat een 
gedetailleerde bespreking wordt gegeven van alle vragen, welke de aanmerkelijk-belangregeling 
oproept, omdat het slechts gaat om de plaats van deze regeling in zijn algemeenheid binnen de leer 
van het globale evenwicht. 

In artike14, lid 1 Wet IB 1964 worden de bronnen van het onzuiver inkomen aangegeven, te 
weten: 
a. winst uit onderneming; 
b. zuivere inkomsten uit arbeid, uit vermogen of in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen 

en verstrekkingen; 
c. winst uit aanmerkelijk belang. 

In tegenstelling tot het Besluit is 1941—toen winst uit de vervreemding van aanmerkelijk-
belangaandelen een apart onderdeel vormde van de bron zuivere opbrengst van niet-agrarisch 
bedrijf (art. 19, lid 2 Besluit is 1941)—is de winst, behaald met de vervreemding van aanmerkelijk- 

*Zie over de uitdrukking 'aanmerkelijk belang' in diverse fiscale bepalingen Fray. 1  
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belangaandelen thans tot een afzonderlijke bron van inkomen verheven. Het systeem van de Wet 
IB 1964 is zó gekozen dat voordeel, om als winst uit aanmerkelijk belang in aanmerking te komen, 
niet mag zijn winst uit onderneming of inkomsten uit vermogen (art. 39 Wet is 1964 aanhef). 
In de in artikel 4, lid 1, Wet is 1964 gegeven opsomming van bronnen is de winst uit aanmerkelijk 
belang derhalve een sluitstuk. Het belang hiervan komt naar voren indien een inkomstenbestand-
deel onder meer dan één bron van inkomen kan worden gebracht, zoals het geval is bij inkoop 
van aanmerkelijk-belangaandelen boven pari. Er kan dan samenval van opbrengst van roerend 
kapitaal en aanmerkelijk-belangwinst zijn. Volgens de Hoge Raad' gold in dat geval onder het 
Besluit is 1941 dat de aanmerkelijk-belangwinst vóórging. Voorzover de verkrijgingsprijs der 
aanmerkelijk-belangaandelen hoger was dan pari was er echter geen aanmerkelijk-belangwinst 
doch opbrengst van roerend kapitaal. In de Wet 1B 1964 is hier uitsluitend sprake van opbrengst 
van roerend kapitaal waarop het progressieve tarief van toepassing is, behoudens het geval dat 
meer dan 5 % van het geplaatste aandelenkapitaal van dezelfde belastingplichtige wordt ingekocht; 
ingevolge art. 57, lid 1 sub f Wet is 1964 is dan onder zekere voorwaarden het 20 %-40% tarief 
toepasselijk; voor aanmerkelijk-belangwinst daarentegen geldt het 20% tarief (art 57, lid 3). 

De criteria voor het aanmerkelijk-belanghouderschap 
Art. 39 Wet is 1964 geeft de hoofdregels van de aanmerkelijk-belangregeling: 

Winst uit aanmerkelijk belang is het voordeel, dat ontstaat bij vervreemding van aandelen of 
winstbewijzen, welke tot een aanmerkelijk belang behoren. De vraag of een belastingplichtige 
een aanmerkelijk belang heeft wordt in eerste instantie bepaald door het percentage waarvoor hij 
gerechtigd is in het nominaal gestorte aandelenkapitaal en dat in de Wet is 1964 is gesteld op 
tenminste 331/3 %; onder het Besluit 1B 1941 was het criterium: meer dan 25%. 

Op drie punten vindt een nadere uitwerking van het begrip aanmerkelijk belang plaats.* In 
de eerste plaats doordat naast het onmiddellijk aandeelhouderschap ook het middellijk aandeel-
houderschap iemand tot aanmerkelijk-belanghouder kan stempelen. Voorbeeld van zulk 
middellijk aandeelhouderschap vormt het indirecte aandelenbezit via een andere N V, waarin men 
aanmerkelijkbelanghouder is. 

Over de vraag of het vruchtgebruik van aandelen tot middellijk aandeelhouderschap leidt, 
bestaat verschil van mening. Christiaanses, bij wie men uitvoerige literatuurvermelding over deze 
kwestie vindt, beantwoordt deze vraag bevestigend, waarbij hij zich beroept op de Hoge Raad*, 
die in 1954 een arrest wees, waaruit zijdelings een argument voor zijn standpunt kan worden geput. 
Nouwens daarentegen ziet in de vruchtgebruiker niet een middellijk aandeelhouder, omdat aan 
het bezit van de vruchtgebruiker geen machtspositie kan worden ontleend, ook middellijk niet. 
De belastingadministratie heeft reeds kort na de invoering van het Besluit IB 1941 een aan- 

'Blijkens de M.v.A. 2  aan de Tweede Kamer zijn de bewindslieden van mening dat aandelen waarin geen recht op de 
reserves der NV is belichaamd—zoals bijvoorbeeld vaak prioriteitsaandelen—niet meetellen voor het criterium of er een 
aanmerkelijk belang is en dat de winst op deze aandelen geen winst uit aanmerkelijk belang vormt. Naar hun mening 
vloeit dit duidelijk voort uit hun beschouwingen van de aanmerkelijk-belangregeling. Men zou kunnen zeggen dat er in 
zoverre sprake is van een vernauwing van het begrip aanmerkelijk belang. 
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schrij ving gegeven', waaruit valt af te leiden dat zij in vruchtgebruik bezeten aandelen niet als 
aanmerkelijk-belangaandelen beschouwt. 

Is, indien de aanmerkelijk-belangaandelen aan een administratiekantoor zijn overgedragen 
tegen afgifte van certificaten, de certificaathouder een middellijk aandeelhouder? Nouwen2  meent 
van wel, naar mijn mening ten onrechte, omdat de certificaathouder economisch eigenaar is van 
het aandeel en dus onmiddellijk aandeelhouder. 

In de tweede plaats wordt het begrip aanmerkelijk belang nader uitgewerkt doordat dit ook aan-
wezig is, indien de belastingplichtige zelf minder dan 331/3 % van het nominaal gestorte aandelen-
kapitaal, doch tesamen met zijn familieleden 33'/ 3 % of meer bezit. Die familieleden zijn de echt-
genoot of echtgenote en de bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de 
zijlinie (dus ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zusters, benevens schoon-
ouders, schoonkinderen enz. ; derhalve niet ooms en tantes, noch neven en nichten). Een belang-
rijke beperking, welke de Wet is 1964 heeft ingevoerd op het hebben van een aanmerkelijk belang 
via de familiegroep is de voorwaarde dat de belastingplichtige tesamen met zijn echtgenoot, 
respectievelijk echtgenote zelf meer dan 7% van het nominaal gestorte kapitaal dient te bezitten. 

Tenslotte wordt het begrip aanmerkelijk belang nog nader bepaald doordat dit eveneens aan-
wezig is, indien de belastingplichtige op enig moment in de afgelopen vijf jaren aan de vereisten 
daarvoor heeft voldaan. In navolging van Nouwen 3  zal ik deze periode aanduiden als de bewakings-
termijn.* 

De berekening van de winst uit aanmerkelijk belang 
Het voordeel dat bij de vervreemding van aanmerkelijk-belangaandelen ontstaat en dat in de 

Wet 1B 1964 als winst uit aanmerkelijk belang wordt gedefinieerd, is gelijk aan de overdrachts-
prijs minus de verkrijgingsprijs.** De overdrachtsprijs is de tegenprestatie bij de vervreemding, 
verminderd met de op de overdracht vallende kosten en vermeerderd met de op de aandelen 
ontvangen liquidatie-uitkeringen. De verkrijgingsprijs is de tegenprestatie bij de verkrijging, 
vermeerderd met de ten laste van de verkrijger komende kosten. In het Besluit 1B 1941 werden de 
begrippen overdrachtsprijs en kosten van verkrijging niet nader gedefinieerd en werd volstaan met 
de overdrachtskosten aftrekbaar te stellen. Slechts voor één geval werd aangegeven wat als over-
drachtsprijs, respectievelijk als kosten van verkrijging gold, namelijk bij inbreng in, respectievelijk 
onttrekking aan een bedrijfsvermogen van aanmerkelijk-belangaandelen. In dat geval werd de 
inbrengwaarde als overdrachtsprijs, respectievelijk de waarde op het moment van onttrekking 
als kosten van verkrijging aangehouden. In art. 39, lid 7, Wet 1B 1964 wordt voor dit geval vol-
staan met de bepaling, dat bij onttrekking aan het bedrijfsvermogen de waarde in het economisch 
verkeer als verkrijgingsprijs geldt, terwijl in het daaropvolgende lid wordt bepaald, dat het 
brengen van aandelen in een ondernemingsvermogen als vervreemding geldt. 

Van meer praktisch belang is dat in art. 39, lid 4, laatste zin Wet 1B 1964 zowel overdrachtsprijs 

•Christiaanse4  spreekt—naar mijn gevoelen iets minder exact—van de blokkeringsperiode. **Het Besluit i B 1941 sprak 
niet van verkrijgingsprijs maar van kosten van verkrijging. Nouwens stelt terecht dat dit laatste een zuiverder formulering 
was. Nog beter zou naar mijn mening het begrip verkrijgingswaarde zijn geweest. 
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als verkrijgingsprijs worden gesteld tenminste op het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal. 
Hiermede wordt bereikt—zulks alweer in tegenstelling tot wat onder het Besluit is 1941 gold—
dat mutaties, welke zich afspelen beneden het gemiddeld op de aandelen gestorte bedrag, buiten 
de aanmerkelijk-belangsfeer blijven. Indien de vervreemder liquidatie-uitkeringen op de vervreem-
de aandelen heeft ontvangen, verhogen deze zijn overdrachtsprijs, tenzij hij reeds uit anderen 
hoofde voor deze liquidatie-uitkeringen belast is. 

Een punt waarover onder het Besluit Is 1941 onzekerheid bestond en dat ook thans onder de 
Wet in 1964 niet is opgelost, is wat als verkrijgingsprijs geldt indien het aanmerkelijk belang na 
de verkrijging der aandelen ontstaat. De Hoge Raad" heeft zich hierover niet willen uitlaten. 
Christiaanse2  meent dat de daadwerkelijke kosten van verkrijging in aanmerking moeten worden 
genomen. Naar mijn mening is dat echter in strijd met de ratio der aanmerkelijk-belangregeling. 
Ik meen dat men de waarde in het economisch verkeer op het moment dat het aandelenbezit 
een aanmerkelijk belang wordt, dient aan te houden. 

De wijze waarop het zogenaamde lek in de aanmerkelijk-belangregeling in de Wet IB 1964 is gedicht 
Nog op een ander punt heeft de Wet IB 1964 tot ingrijpende wijziging geleid. Indien een over-

drachts- of een verkrijgingsprijs ontbreekt of is bedongen bij een niet onder normale omstandig-
heden gesloten overeenkomst, wordt ingevolge art. 39, lid 5 Wet 1B 1964 de overdrachtsprijs res-
pectievelijk de verkrijgingsprijs gesteld op de waarde, welke ten tijde van de overdracht, respectie-
velijk de verkrijging aan de aandelen in het economisch verkeer kan worden toegekend. Deze bepa-
ling dankt zijn ontstaan voornamelijk aan het zogenaamde lek in de aanmerkelijk-belangregeling. 

In de Leidraad is 1941 3  werd medegedeeld, dat bij schenking van aanmerkelijk-belangaandelen 
de schenker geen overdrachtsprijs incasseerde en dus geen aanmerkelijk-belangwinst maakte, 
terwijl de begiftigde startte met een verkrijgingsprijs van nihil. Deze regeling was weinig logisch: 
immers de schenker maakte een aanmerkelijk-belangverlies gelijk aan zijn eigen verkrijgingsprijs 
—welk verlies voor hem niet compensabel was—; de begiftigde zou bij vervreemding over de 
volle overdrachtsprijs aanmerkelijk-belangwinst maken. Al spoedig zag men ten departemente 
het onhoudbare hiervan in. In 1942 werd daarom bepaald'', dat ten aanzien van de begiftigde als 
kosten van verkrijging de waarde ten tijde der schenking zou gelden. 

Dezelfde waarde zou voor de schenker als overdrachtsprijs gelden. Dit laatste standpunt werd 
echter door de Hoge Raad5  verworpen, doordat deze besliste dat 'van een overdrachtsprijs geen 
sprake is bij vervreemding om niet'—als hoedanig schenking diende te worden aangemerkt—. 
Hierop deelde de Minister aan de belastingdienst mede% dat het standpunt van de resolutie uit 
1942 gehandhaafd bleef. Er was nu een lek ontstaan in de aanmerkelijk-belangbepalingen. Immers 
bij schenking maakte de schenker geen aanmerkelijk-belangwinst en waren voor de begiftigde 
de kosten van verkrijging gelijk aan de waarde ten tijde der verkrijging. Het verschil van deze 
laatste waarde en de kosten van verkrijging van de schenker bleef derhalve onbelast. 

Bij vererving van aandelen ontstond een soortgelijke situatie. In de Leidraad 1B 1941 was opge-
nomen, dat de kosten van verkrijging van de erfgenaam gelijk zouden zijn aan de kosten van ver- 



krijging van de erflater, derhalve een doorschuiving van de kosten van verkrijging. Bij de hiervóór 
genoemde resolutie van 1942 werd dit standpunt echter verlaten en werd bepaald, dat voor de 
erfgenamen hetzelfde zou gelden als voor de begiftigde, namelijk dat de waarde op het moment 
der verkrijging, in casu de vererving, als kosten van verkrijging zou gelden. Aangezien zonder 
meer duidelijk is dat de erflater niet vervreemdt, ontstond hier dus in wezen hetzelfde lek als bij 
schenking. 

In 1957 besliste de Hoge Raadl, dat de kosten van verkrijging voor de erfgenaam gelijk waren 
aan de waarde ten tijde der verkrijging, waarbij de Hoge Raad een beroep deed op de aan de 
aanmerkelijk-belangregeling ten grondslag liggende gedachte dat belast diende te worden de gere-
aliseerde waarde-aanwas der aandelen gedurende de bezitsperiode van de aanmerkelijk-belang-
houder.* Hetzelfde werd in 1959 beslist voor verkrijging om niet. 2  Als waarde ten tijde van 
schenking, c.q. verwerving wordt de waarde volgens de Successiewet aangehouden. 3  

Een van de methoden door middel waarvan belastingplichtigen poogden te profiteren van het 
hiervoor gesignaleerde lek in de aanmerkelijk-belangwetgeving, was de aandelen na schenking, 
respectievelijk vererving te verkopen aan een derde, respectievelijk aan een tot dat doel door 
schenker en/of begiftigde op te richten N V. Hoewel het Gerechtshof te Leeuwarden 4  in 1959 op het 
voetspoor van de zoéven genoemde arresten van de Hoge Raad besliste dat bij schenking van 
aanmerkelijk-belangaandelen geen winst werd gerealiseerd, deelde de Minister van Financiën aan de 
desbetreffende directeur der directe belastingen in antwoord op het voorstel om tegen de uitspraak 
in cassatie te gaan, mede, dat geen beroep in cassatie zou worden ingesteld en dat de bestaande 
jurisprudentie van de Hoge Raad diende te worden gevolgd. Hij voegde daaraan echter toe dat 
schenking door ouders aan kinderen van aanmerkelijk-belangaandelen, gevolgd door verkoop 
dier aandelen aan een derde of aan een NV waarin de ouders of de kinderen gerechtigd zouden 
zijn, tot aanmerkelijk-belangwinst aanleiding zou kunnen geven. 

De aanwijzingen van de Minister aan zijn ambtenaren om in de gevallen, waarop hij in zijn 
brief doelt, eventueel tot belastingheffing over te gaan hebben, blijkens de jurisprudentie welke 
daarop gevolgd is, niet veel effect gesorteerd. 6  

In 1964 bevestigden de Hoge Raad 6  en op diens voetspoor het Gerechtshof te Amsterdam 7  
de leer van 1947, te weten dat de schenker geen aanmerkelijk-belangwinst maakt, respectievelijk 
dat bij overdracht tegen te lage prijs de werkelijke overdrachtsprijs voor de vervreemder geldt ter 
berekening van door hem te maken aanmerkelijk-belangwinst. Uit dit arrest kon naar veler mening 
echter worden afgeleid, dat de begiftigde een verkrijgingsprijs heeft, welke nihil is in geval van 
schenking, respectievelijk welke gelijk is aan de werkelijke overdrachtsprijs ingeval van verkoop 
tegen te lage prijs. Hierdoor zou het lek in de aanmerkelijk-belangregeling ingeval van schenking 
of verkoop tegen te lage prijs zijn gedicht. In 1965 werd echter door de Hoge Raads nogmaals 
beslist dat de begiftigde startte met een verkrijgingsprijs gelijk aan de waarde op het moment van 
de schenking.** 125 

*In het vervolg van dit geschrift zal ik nog op de betekenis van deze overweging terugkomen. **Men zie vooral de instruc-
tieve noten op de inde tekst vermelde arresten van de hand van Doedens* in F ED., respectievelijk van J. van Soest" in B N B. 
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Het lek bij schenking is thans gedicht doordat, zoals reeds is opgemerkt, in art. 39, lid 5 Wet 
rs 1964, is bepaald, dat indien een overdrachtsprijs of verkrijgingsprijs ontbreekt of is bedongen bij 
een niet onder normale omstandigheden tot stand gekomen overeenkomst, de waarde in het 
economisch verkeer als overdrachtsprijs respectievelijk verkrijgingsprijs geldt, waarmee derhalve 
weer is teruggekeerd op het standpunt, dat in de Leidraad i n 1941 was opgenomen. De fout welke 
in de Leidraad Is 1941 werd gemaakt is thans vermeden doordat in art. 39, lid 4, laatste zin is 
bepaald, dat zowel de verkrijgingsprijs als de overdrachtsprijs tenminste gelijk is aan het gemiddeld 
op de aandelen gestorte kapitaal. Hiermede wordt bereikt dat alle winsten en verliezen, welke 
zich beneden het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal afspelen, buiten de aanmerkelijk-
belangregeling vallen, dus tot dit bedrag noch aanmerkelijk-belangverlies optreedt voor degene 
die schenkt, noch aanmerkelijk-belangwinst voor de begiftigde. 

Ook voor verervingen is de fiscale wetgever anno 1964 teruggekeerd naar het systeem,dat in 
de Leidraad is 1941 was neergelegd. Art. 39, lid 9 Wet IB 1964 bepaalt, dat als verkrijgingsprijs van 
aandelen of winstbewijzen welke krachtens erfrecht zijn opgekomen, de verkrijgingsprijs geldt, 
welke voor de erflater gold. Art. 79 Wet 1B 1964, geplaatst in Hoofdstuk VIII getiteld 'Overgangs-
en slotbepalingen' bepaalt, dat deze doorschuiving van de aanmerkelijk-belangclaim naar de 
erfgenamen toepassing mist ten aanzien van aandelen of winstbewijzen, welke krachtens erfrecht 
zijn opgekomen vóór het tijdstip, waarop de Wet is 1964 in werking treedt, dus vóór 1 januari 
1965. Voor die gevallen geldt dus de waarde op het moment van overlijden. 

Hoewel volgens de Hoge Raad' een scheiding van een nalatenschap fiscaal met vervreemding 
gelijk kan worden gesteld, geldt de scheiding fiscaal niet als een vervreemding, indien zij binnen 
twee jaren na het overlijden van de erflater plaatsvindt. Eventuele waardestijgingen tussen de 
datum van overlijden en van scheiding worden dus niet als aanmerkelijk-belangwinst belast, terwijl 
een waardedaling niet een compenseerbaar aanmerkelijk-belangverlies oplevert. 

In plaats van het doorschuiven van de fiscale aanmerkelijk-belangclaim mogen de erfgenamen 
bij het overlijden van de erflater ook ineens afrekenen, mits zij dit gezamenlijk verzoeken bij de 
aangifte is van de erflater. De vererving wordt dan als een vervreemding beschouwd. De erfge-
namen hebben hierbij belang indien de waarde in het economisch verkeer der aandelen ten tijde 
van het overlijden van de erflater lager ligt dan diens verkrijgingsprijs en er derhalve een compen-
seerbaar aanmerkelijk-belangverlies ontstaat. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat de 
fiscale aanmerkelijk-belangclaim verdwijnt, voorzover na het overlijden de erfgenaam niet aan de 
vereisten voor het aanmerkelijk-belanghouderschap voldoet.* 

Wat hiervóór is opgemerkt ten aanzien van vererving geldt evenzeer voor aandelen, welke krach-
tens huwelijksvermogensrecht opkomen. Volledigheidshalve merk ik op dat Christiaanse3  
ontkende dat er bij het huwelijksvermogensrecht onder het Besluit is 1941 een soortgelijk lek zou 
hebben bestaan als bij het erfrecht.** Inmiddels is al gebleken dat art. 39, lid 9 en 10 Wet Is 1964 
tot grote controversen aanleiding geven. Met name geeft de vraag wat onder overgang krachtens 
huwelijksvermogensrecht is te verstaan tot moeilijkheden aanleiding. Volgens Roeloffs 6  is van 

*Voor aanrnerkelijk-belangproblemen bij erfrecht en boedelscheiding zie men het uitvoerig gedocumenteerde artikel 
van C. van Soest in WFR. 5  **In dezelfde zin Nouwen4  en Scheltens.5 



zulk een overgang sprake op het moment dat de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. Nouweni 
daarentegen meent dat er overgang plaats vindt op het moment van inbreng der aandelen in 
een huwelijksgemeenschap. Het zou mij te ver voeren hier dieper op in te gaan. Ik verwijs naar 
het artikel dat C. van Soest2  in W F R aan deze materie heeft gewijd, en waarin wordt uiteengezet 
tot welke consequenties beide standpunten leiden in een aantal gevallen. 

Bonusaandelen 
In art. 39, lid 6 Wet 1 B 1964 wordt nog een nadere uitwerking aan het begrip verkrijgingsprijs 

gegeven voor geval uitreiking van of bijschrijving op aandelen plaatsvindt. Met het bedrag dat 
ter zake van die uitreiking van of bijschrijving op aandelen als dividend wordt beschouwd, zono-
dig verhoogd met een toebetaling door de aandeelhouder, wordt de verkrijgingsprijs verhoogd. 
In dit verband wijs ik op art. 29, lid 1 Wet 1B 1964 dat bepaalt, dat ingeval van uitreiking van of 
bijschrijving op aandelen, de nominale waarde als dividend geldt, voorzover niet blijkt, dat 
storting heeft plaats gevonden of zal plaatsvinden. 

Een enkel woord dient nog over agio-bonusaandelen te worden gezegd. Nouwen 3  meent dat 
art. 39, lid 6 op deze aandelen niet van toepassing is omdat de storting op deze aandelen plaats 
vindt uit vroeger gedane stortingen. De consequentie van dit standpunt is dat de verkrijgingsprijs 
van deze aandelen gelijk is aan de nominale waarde en dat de verkrijgingsprijs der oorspronkelijke 
aandelen dienovereenkomstig moet worden verminderd. Het lijkt mij logischer te stenen dat deze 
aandelen een verkrijgingsprijs van nihil hebben. Ingevolge art. 29 Wet is 1964 is een agio-bonus-
aandeel nu eenmaal geen dividend en ik kan dividend niet anders zien dan als noodzakelijk ten-
einde de verkrijgingsprijs van een bonus-aandeel te kunnen vaststellen. Ook Van Dijde' is de door 
mij verdedigde mening toegedaan. In dezelfde zin de bewindslieden van Financiën. 5  Het belang 
is gelegen in de toepassing der lifo'-regel—reeds bestaande onder het Besluit 1B 1941, thans neer-
gelegd in art. 5 Uitvoeringsbesluit in 1964—welke inhoudt dat bij vervreemding van onderling 
dooreen leverbare aanmerkelijk-belangaandelen de laatst verkregene geacht worden het eerst te 
zijn vervreemd. 

Het begrip vervreemding 
Hiervóór is aangegeven wat onder aanmerkelijk belang en wat onder voordeel uit vervreemding 

van aanmerkelijk-belangaandelen moet worden verstaan. Over het begrip vervreemding wordt in 
de Wet is 1964 niet veel gezegd. Het behoeft geen betoog dat schenking daaronder valt doch 
vererving niet, noch inbreng van aandelen in een huwelijksgemeenschap. Overdracht van de aan-
merkelijk-belangaandelen aan een administratiekantoor tegen uitgifte van certificaten is volgens 
de Minister niet als vervreemding te beschouwen, indien aan een aantal door hem nader geformu-
leerde voorwaarden is voldaan. 6  

Nouwen7  betoogde—naar ik meen terecht—dat het begrip vervreemding teleologisch moet 
worden uitgelegd. Hij gaf er de volgende definitie: 'iedere beschikkingsdaad onder de levenden 
'over aanmerkelijk-belangaandelen, welke naar de in de winstsfeer gebruikelijke opvatting een 
'realisatie oplevert van de in deze aandelen besloten waarde'. Deze formulering is ruimer dan die 
welke de Hoge Raads in 1960 gaf en welke er op neerkwam dat vervreemding elke rechtshande- 
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ling is waardoor de eigenaar van de aandelen die aandelen uit zijn vermogen in dat van een ander 
doet overgaan.* Ik zelf ben geneigd in vervreemding te zien het afstaan van het belang dat men bij 
de aandelen heeft. 

De vraag of de aanmerkelijk-belangwinst pas bij de feitelijke levering ontstaat dan wel reeds 
bij de obligatoire overeenkomst vindt in de Wetts 1964 geen oplossing. Weliswaar bepaalt art. 41 
Wet 'B 1964 dat de aanmerkelijk-belangwinst geacht wordt te zijn genoten op het tijdstip waarop 
de aandelen of winstbewijzen zijn vervreemd, doch dat helpt ons niet veel verder. De formulering 
van deze bepaling is mede zo gekozen om er geen twijfel aan te laten bestaan dat bij vervreemding 
van aanmerkelijk-belangaandelen, waarbij de koopsom in termijnen wordt voldaan, de heffing 
van in onmiddellijk over de gehele winst plaatsvindt, doch laat ons in de steek wanneer wij een 
antwoord zoeken op de vraag of de obligatoire overeenkomst dan wel de zakenrechtelijke leve-
ring beslissend is voor het begrip vervreemding. C. van Soest 2  acht het moment van de zakenrechte- 
lijke levering doorslaggevend. Van Soest-Van Soest3  daarentegen zien in de vervreemding de 
obligatoire overeenkomst. 

In de literatuuri is wel verdedigd dat het legaat een vervreemding is, een stelling welke niet veel 
bijval heeft gevonden. 5  Ik kan niet goed zien hoe een bijzondere wijze van verkrijging krachtens 
erfrecht als een tweezijdige rechtshandeling kan worden geconstrueerd. De hiervóór gemaakte 
opmerkingen over het doorschuiven van de aanmerkelijk-belangclaim bij vererving is mutatis 
mutandis bij het legaat van toepassing. Op de verschillende voetangels en klemmen welke men 
bij de practische toepassing kan tegenkomen zal ik niet verder ingaan. 

Een bijzondere wijze van vervreemding is de verkoop van voorkeursrechten (claims). Volgens 
de Hoge Raad° is dit vervreemding van een deel van het complex van rechten dat de aandeelhou-
der bezit. Verkoop van claims valt derhalve in beginsel onder de aanmerkelijk-belangregeling. 
Door de Minister, respectievelijk Staatssecretaris van Financiën werd echter goedgekeurd 7  
dat bij een reële claimuitgifte geen1B geheven werd over de verkochte claim. Voor de practische 
toepassing werd het begrip reële claimemissie echter steeds verder uitgehold en het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de resolutie werd ingetrokken°, nadat de Hoge Raad° had beslist dat de 
volle claim belast was voorzover niet aangetoond kon worden dat de waarde der aandelen als ge-
volg van de claimemissie beneden de verkrijgingsprijs was gezakt. Uiteraard geldt het bovenstaan- 
de niet, indien de claims niet worden verkocht doch daarmee op de nieuwe aandelen wordt 
uitgeschreven. De verkrijgingsprijs van de oude aandelen ondergaat in dat geval geen wijziging, 
terwijl die van de nieuwe aandelen gelijk is aan het bedrag dat bij uitgifte op die aandelen is gestort. 

Fusie door ruil van aandelen 
In art. 40 Wet 1B 1964 wordt een verzachting van de aanmerkelijk-belangbepalingen in geval van 

128 	fusie gegeven, welke regeling in grote trekken gelijk is aan die, welke in art. 21a Besluit 1B 1942 
gold. De regeling komt er op neer, dat bij vervreemding van aanmerkelijk-belangaandelen in het 
kader van een fusie de vervreemdingswinst op verzoek van de belastingplichtige buiten aanmerking 

*Voor een uitvoerige beschouwing over deze formulering van de Hoge Raad van het begrip vervreemding zie men Van 
DijcV, die betoogt dat vervreemding overdracht van de economische eigendom inhoudt. 



blijft (lid 1). Een zodanige fusie wordt aanwezig geacht, indien wordt voldaan aan een formeel en 
aan een materieel criterium. Het formele criterium behelst, dat een Nv tegen uitreiking van eigen 
aandelen alle of nagenoeg alle aandelen en winstbewijzen in een andere NV verwerft. Het materiële 
criterium houdt in, dat de onderneming van de N V welker aandelen en winstbewijzen overgenomen 
worden en de onderneming van een andere Nv—dat behoeft dus niet de overnemende Nv te zijn—, 
duurzaam in financieel en economisch opzicht in een eenheid worden samengebracht. 

In art. 21a Besluit in 1941 was bepaald, dat de belastingplichtige aanmerkelijk-belanghouder 
de keuze had bij de fusie de aanmerkelijk-belangwinst èfwel ineens af te rekenen tegen het speciale 
tarief van 20 %—normaliter gold het 20-40% tarief van art. 48 Besluit In 1941—èfwel door te 
schuiven naar de te verkrijgen aandelen. Nu het tarief voor aanmerkelijk-belangwinst is verlaagd 
tot 20%—zie art. 57 lid 3 Wet Is 1964— heeft deze keuze geen zin meer en is zij vervangen door 
de keuze al dan niet door te schuiven. Indien de belastingplichtige de doorschuiving verkiest, 
wordt zijn verkrijgingsprijs der door de fusie veworven aandelen gelijk gesteld aan de verkrijgings-
prijs der afgestane aandelen (lid 3, tweede zin). Hij heeft dus voor de nieuwe aandelen een fictieve 
verkrijgingsprijs. Zou hij met betrekking tot de overnemende Nv niet meer voldoen aan de ver-
eisten voor het aanmerkelijk-belanghouderschap, zoals opgesomd in art. 39, lid 3 Wet is 1964, 
dan gelden de nieuw verworven aandelen voor hem als een fictief aanmerkelijk belang. Opdat de 
waardestijging der nieuwe aandelen na de fusie niet meer onder de aanmerkelijk-belangwinst wordt 
begrepen, is bepaald, dat bij eventuele vervreemding dezer aandelen geen hoger bedrag als 
aanmerkelijk-belangwinst in aanmerking wordt genomen dan ingevolge deze bepaling achterwege 
is gelaten. Men kan een en ander ook zo formuleren: als een aanmerkelijk-belanghouder tengevolge 
van een fusie houder van een fictief aanmerkelijk belang in de overnemende Nv wordt, heeft hij 
zowel een fictieve verkrijgingsprijs als een fictieve maximale overdrachtsprijs. 

Ingevolge art. 21a, lid 3, letter b Besluit Is 1941 werd bepaald dat de kapitaalstorting op de 
nieuwe aandelen van de overnemende N V voor de toepassing van de artikelen 31,32 en 36 van het 
besluit gesteld moest worden op hetgeen op de aandelen in de overgenomen N V was gestort. Dit 
geschiedde om te verijdelen dat bij terugbetaling van kapitaal of bij liquidatie der overnemende 
Nv de meerwaarde boven het bedrag der kapitaalsstorting op de overgenomen aandelen definitief 
onbelast zou blijven. Bij een resolutie uit 1961 1—door Van Dijck2  terecht als in strijd met de wet 
gebrandmerkt—werd door de Minister aan de belastingdienst medegedeeld dat het aldus ont-
stane fusie-agio niet als een gewone agio-reserve mocht worden beschouwd, doch dat zij materieel 
als een winstreserve diende te worden aangemerkt zodat onder andere bonusaandelen ten laste 
van deze reserve met 1B zouden worden getroffen. In de Wet is 1964 is deze gehele materie gere- 
geld in het hiervóór* besproken artikel 44 dat op elk geconstrueerd agio betrekking heeft, ongeacht 
of het van een fusie dan wel van verwisseling van een enkel aandeel afkomstig is. 

Of er sprake is van fusie stelt de inspecteur, die met de aanslagregeling der vennootschapsbelas-
ting van de overnemende Nv belast is, vast. Hij bepaalt tevens, welk bedrag als aanmerkelijk-
belangwinst buiten de belastingheffing blijft voor het geval er sprake is van een fictief aanmerkelijk 
belang. 

*Zie blz. 69. 
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Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat ingevolge art. 84, lid 2 Wet 1B 1964 als een fusie in 
de zin van art. 40 Wet i B 1964 wordt beschouwd een fusie welke als zodanig is aangemerkt onder 
art.21a Besluit 1B 1941. 

Buitenlandse belastingplichtigen 
Voor buitenlandse belastingplichtigen geldt het aanmerkelijk belang als een binnenlandse 

bron van inkomen. Dit geldt zowel voor de winst uit aanmerkelijk belang als voor de inkomsten 
(dividend of rente) uit aandelen en winstbewijzen in, respectievelijk obligaties en schuldvorderingen 
ten laste van een NV, waarin zij een aanmerkelijk belang hebben (art. 49, lid 1 letter b sub 5 en 
letter c Wet is 1964). De uitbreiding tot inkomsten uit aanmerkelijk-belangaandelen is opgenomen 
om te verhinderen dat een aanmerkelijk-belanghouder via het buitenland de aanmerkelijk-be-
langwinst zou verkleinen middels dividenduitkering. De dividendbelasting, welke in zulk een geval 
tevens eindheffing is, is met ingang van 1 januari 1966 verhoogd tot 25% waardoor de ratio van 
bedoelde uitbreiding niet meer geldt; het tarief van de aanmerkelijk-belangwinst van 20% is 
immers lager. 

In verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing wordt vaak inbreuk gemaakt 
op de aanmerkelijk-belangregeling van buitenlanders, hetzij ten aanzien van de winst uit 
aanmerkelijk belang, hetzij ten aanzien van de inkomsten uit aanmerkelijk belang, hetzij ten 
aanzien van beide.1  

Reductieregeling bij liquidatie 
In art. 59 Wet Is 1964 is tegemoetgekomen aan een klacht, welke vroeger veelvuldig tegen de 

aanmerkelijk-belangregeling werd aangevoerd. Het betreft de mogelijkheid, waarover de Hoge 
Raad2  geen twijfel had laten bestaan, dat over de reserves der NV, twee keer 1B kon worden geheven, 
namelijk indien de aanspraak op de reserves eerst in de vorm van een aanmerkelijk-belangwinst 
was gerealiseerd en de koper der aandelen, die voor die aanspraak op de reserves betaald had, 
het besluit tot ontbinding der Nv nam, hetzij als enig aandeelhouder, hetzij al dan niet met behulp 
van andere aandeelhouders; dientengevolge werden de uitgekeerde reserves bij hem als liquidatie-
uitkering met 1B getroffen. Bepaald is thans, dat de in over de liquidatie-uitkeringen wordt ver-
minderd met 20% van het bedrag, waarmee de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk-belangaandelen 
het gemiddeld op de aandelen gestorte bedrag te boven gaat. Voorwaarde is dat de desbetreffende 
aandelen tenminste tien jaren voorafgaande aan de liquidatie ten aanzien van de belastingplichtige 
of ten aanzien van een ander tot een aanmerkelijk belang hebben behoord. 

Aan deze bepaling ligt ten grondslag de gedachte dat, indien een aanmerkelijk-belanghouder 
een hogere verkrijgingsprijs heeft dan het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal zijn rechts-
voorgangers bij vervreemding aanmerkelijk-belangwinst hebben gemaakt, waarover onder de 
vigeur van de Wet in 1964 20% 1B betaald zal moeten zijn. De bepaling van art. 59 Wet in 1964 
heeft niet alleen betrekking op liquidatie (art. 25, lid 1 letter e Wet 'B 1964), doch ook op de in 
fiscaal opzicht met liquidatie gelijkgestelde verkoop van aandelen in een Nv, welke is of binnen- 
kort zal worden geliquideerd, aan een verkrijger die de aandelen in het kader van zijn onderneming 
verkrijgt (art. 31, lid 3 Wet i B 1964). Zij is niet van toepassing indien men de aandelen—vooraf- 



gaand aan de liquidatie—van het privé-vermogen naar het ondernemingsvermogen overhevelt 
(art. 31, lid 4 Wet in 1964). 

Verliescompensatie 
In art. 60 Wet In 1964 is de compensatie van aanmerkelijk-belangverliezen geregeld. Onder het 

Besluit IB 1941 was een zodanige compensatie niet toegestaan, behalve—volgens Hoge Raad'—
de compensatie van een verlies met een in hetzelfde jaar behaalde winst op hetzelfde aanmerkelijk 
belang. Thans is vastgesteld, dat bij verlies uit aanmerkelijk belang 20% daarvan verrekend wordt 
met de belasting over het jaar waarin het verlies is geleden, het voorgaande jaar en de volgende 
zes jaren. 

De vraag is gerezen of inkoop van aanmerkelijk-belangaandelen met verlies zou kunnen leiden 
tot verliescompensatie ex art. 60 Wet IB 1964. Naar mijn mening is dat niet mogelijk omdat door 
de inkoop van eigen aandelen geen aanmerkelijk-belangwinst kan ontstaan* en dus ook geen 
aanmerkelijk-belangverlies.** 

Hoewel niet rechtstreeks op het aanmerkelijk belang betrekking hebbende wil ik nog noemen 
de omzetting van een particuliere onderneming in een N V door middel van de geruisloze inbreng, 
welke thans in art. 18 Wet il3 wettelijk is geregeld. De verkrijgingsprijs van de aandelen welke als 
gevolg van zulk een inbreng worden ontvangen—en welke veelvuldig aanmerkelijk-belangaan-
delen zullen zijn—wordt voor de verkrijger dier aandelen gesteld op de waarde in het economisch 
verkeer mits geen vervreemding binnen drie jaar plaatsvindt. 7  

§2. DE REGELING VAN DE WESENTLICHE BETEILIGUNG IN DUITSLAND 

Einkommensteuergesetz 1925 
De aanmerkelijk-belangregeling werd tijdens de bezettingstijd in het Nederlandse fiscale recht 

ingevoerd. Zoals bij vele andere fiscale maatregelen uit die tijd*** had een in het Duitse fiscale 
recht geldende regeling, te weten die van de wesentliche Beteiligung model gestaan. Voor een 
goed begrip van het karakter van de aanmerkelijk-belangregeling en van haar plaats in dein 
is het van belang na te gaan hoe de regeling van de wesentliche Beteiligung in Duitsland is ontstaan. 

Zij werd ingevoerd bij het Einkommensteuergesetz van 10 augustus 1925 8, dat in §30, lid 3 bepaal-
de dat met verkoop van een bedrijf of een bedrijfsgedeelte, waarvan de winst op grond van §30, 
lid 1 belast was, gelijk zou staan verkoop van aandelen in een A G of GmbH, waarin de 
verkoper voor meer dan een vierde gedeelte gerechtigd was of gedurende de afgelopen tien jaren 
was geweest. Om te kunnen verklaren welke motieven hiervoor golden moet ik eerst iets dieper 
ingaan op de winst uit Gewerbebetrieb. De niet-gerealiseerde verliezen waren voor de berekening 
van de winst uit Gewerbebetrieb aftrekbaar, doch de nog niet-gerealiseerde winsten—waarbij 
speciaal te denken valt aan conjunctuurwinsten, inflatiewinsten enzovoorts—behoefden voorlopig 
nog niet tot de winst gerekend te worden. Deze nog niet-gerealiseerde conjunctuurwinsten werden 

*Zie blz. 122 hiervóór. "In dezelfde zin als door mij wordt verdedigd Nouwens en C. van Soest.* In andere zin Van 
Dijcks, Vissers en Stil.' "Zie blz. 44 hiervóór. 
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pas belast bij staking of vervreemding van het bedrijf. In §30, lid 1 van het Einkommensteuergesetz 
1925 werd daarom bepaald dat als inkomsten uit Gewerbebetrieb ook zouden gelden winsten, 
behaald bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van een bedrijf. Aangezien echter het Vermtigenzu-
wachssteuergesetz van 8 april 1922 1  ook gold voor dergelijke vervreemdingswinsten, zou er van een 
te zware dubbele heffing sprake zijn geweest, ware het niet dat deze laatste wet, welke telkens voor 
een periode van drie jaren gold, in 1923 voorlopig werd geschorst en met ingang van 1 januari 
1935 werd ingetrokken. De reden voor deze schorsing, respectievelijk intrekking lag echter niet 
in voorkoming van dubbele belasting doch was van conjuncturele aard te weten de noodzaak 
van kapitaalvorming. De Duitse fiscale wetgever koos dus doelbewust één van de beide methoden 
om de winst behaald bij vervreemding van het bedrijf te belasten, zij het dat deze keuze in geen 
enkel opzicht van principiële aard was, doch werd bepaald door practische politieke doeleinden. 

Onder de winst, behaald met het staken of vervreemden van een bedrijf werd mede begrepen 
verkoop van Aktien of Anteile in een vennootschap, waarbij de vennoot als (mede)ondernemer 
werd beschouwd, zoals de Kommanditgesellschaft, de offene Handelsgesellschaft enz. Men ging 
nu nog een stap verder door ook de winst behaald met de vervreemding van een wesentliche 
Beteiligung te beschouwen als winst behaald bij de vervreemding van een bedrijf en deze winst 
eveneens te belasten volgens hetzelfde in §58 van het Einkommensteuergesetz genoemde gema-
tigde proportionele tarief. Volgens de toelichting op het Einkommensteuergesetz 1925 bestonden 
voor deze uitbreiding van het begrip vervreemding van bedrijf twee redenen, door Millder2  als 
volgt weergegeven: 

1. 'Dikwijls werd een bedrijf om bepaalde redenen eerst tegen zeer lage prijs ingebracht in een 
'nieuw opgerichte A G of G m b H. De vervreemdingswinst was dan gering of nihil en de stille 
'reserves kwamen niet of niet geheel naar voren. Deze vervreemdingswinst kwam eerst naar 
'voren op het moment, dat de aandeelhouders hun bij de oprichting der A G of GmbH 
'verkregen aandelen vervreemden. 

2. 'Er waren talrijke G m b H's, ook A G's en andere Erwerbsgesellschaften, waarvan de aandelen 
'alle of bijna alle in één hand of in enkele handen waren. Economisch stonden zulke onder-
'nemingen zeer dicht bij het Einzelbetrieb, de offene Handelsgesellschaft of Kommanditgesell-
'schaft, waarvan de winst als inkomen uit Gewerbebetrieb belastbaar was. Nu zowel dit ontwerp 
'als het ontwerp Ke•rperschaftsteuergesetz hiermede in meer dan een opzicht ten gunste van de 
'belastingplichtige rekening hield, volgde hieruit, dat de vervreemding van aandelen in zulke 
'vennootschappen gelijk stond met de vervreemding van aandelen in een offene Handelsgesell-
'schaft, etc.' 

Uit hetgeen Millder3  daaromtrent mededeelde, blijkt dat er in Duitsland opmerkelijk weinig 
gepubliceerd is over de beide rechtsgronden ter rechtvaardiging van de regeling van de wesentliche 
Beteiligung. Men was van mening dat de wetgever een Gewerbebetrieb fingeerde, dat ongetwijfeld 
niet bestond en men liet het er verder bij. Alleen Strutz 4  is dieper op deze materie ingegaan. Hij 
was van mening dat de bepalingen omtrent de wesentliche Beteiligung boven de Verkehrsauf-
fassung uit gingen en dat hier de Vermiigenszuwachssteuer op zijn plaats was geweest. 



Miilder noemde de aangevoerde rechtsgronden voor de invoering van de regeling van de wesent-
liche Beteiligung beide onjuist. Omtrent het eerste argument—het voorkomen van een fiscaal 
lek bij inbreng van een bedrijf in een A G of GmbH tegen een te lage prijs—is hij van mening' 
dat dit misbruik met een heel wat beperkter en nauwkeuriger middel had kunnen worden bestre-
den dan met het wel zeer omvangrijke middel van §30, lid 3 Einkommensteuergesetz 1925. Hij 
noemt als mogelijkheden welke de Duitse fiscale wetgever ten dienste stonden: 

a. inbreng van het bedrijf ter volstorting op de aandelen als een realisatie tegen gemeiner Wert 
aan te merken; 

b. de door inbreng verkregen aandelen als bedrijfsvermogen te blijven beschouwen; 
c. de winst bij vervreemding van tot een wesentliche Beteiligung behorende aandelen slechts te 

belasten voorzover inbreng van het bedrijf beneden de gemeine Wert had plaatsgevonden. 
Minder toonde aan dat deze mogelijkheden door de Duitse jurisprudentie in de jaren na 1925 

werden geschapen, zodat in 1934, toen in een nieuwe Einkommensteuergesetz de regeling omtrent 
de wesentliche Beteiligung werd gehandhaafd, de eerste rechtsgrond voor de invoering van deze 
regeling door de jurisprudentie was achterhaald. 

Ook de tweede rechtsgrond—de ongeveer gelijke economische betekenis van het persoonlijk 
ondernemerschap en het ondernemerschap via een A G of GmbH waarvan de aandelen in een 
of enkele handen zijn—achtte Millder2  minder ruim dan het gebied dat door de werking van 
§30, lid 3 van het Einkommensteuergesetz 1925 werd omsloten. Dit gold te meer toen in 1934 
ingevolge de uit dat jaar stammende algemene herziening van de Duitse fiscale wetgeving tariefs-
verzachtingen voor bepaalde G m b H's vervielen, zodat de gelijkstelling van de vervreemding 
van aandelen in een G m bH met de vervreemding van een bedrijf niet meer met deze tariefsver-
zachtingen voor G m b H's kon worden gemotiveerd, zoals bij de invoering van het Einkommen-
steuergesetz in 1925 was geschied. 

Naar mijn mening heeft Mulder in zijn kritiek op de regeling van §30, lid 3 van het Einkommen-
steuergesetz van 1925 onvoldoende naar voren gebracht, dat de beide door de Duitse fiscale wet-
gever in 1925 aangevoerde rechtsgronden totaal verschillend in karakter waren. De onvolkomen-
heden in de Duitse regeling van de wesentliche Beteiligung waarop ook Wilder wees, zijn terug 
te voeren op het feit dat de regeling werd gedragen door twee geheel verschillende rechtsgronden. 

De eerste rechtsgrond was van zuiver practische aard en had geen andere betekenis dan het 
tegengaan van een bepaalde vorm van misbruik. Geheel anders was het gesteld met de tweede 
rechtsgrond. Hier werd een gelijkstelling tussen een wesentliche Beteiligung en een Gewerbebe-
trieb aangenomen, welke heel wat verder reikte dan het tegengaan van gekunstelde fiscale construc-
ties als het inbrengen van een bedrijf in een A G of Gm b H tegen te lage waarde. Bij deze tweede 
rechtsgrond ging het veeleer om een principieel stelling nemen ten opzichte van de betekenis 
van de besloten N V in het fiscale recht. Het kost niet veel moeite in de eerste aangevoerde rechts-
grond een uitvloeisel te zien van de strijd, welke de fiscus heeft te voeren tegen de besloten NV's, 
voorzover haar aandeelhouders, als gevolg van de bij de besloten Nv optredende belangenver- 
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menging, onvoldoende objectiviteit aan de dag leggen ten opzichte van de NV en waarvan de fiscus 
de dupe zou kunnen zijn. De tweede rechtsgrond daarentegen is van geheel andere aard. Zij vindt 
haar grondslag in de disharmonie tussen de juridische en maatschappelijke realiteit van de 
besloten Nv. 

Het Duitse systeem hield in dat de belastingheffing van ondernemingswinsten was gebaseerd 
op de rechtsvorm waarin de onderneming werd uitgeoefend. Wat men de Duitse fiscale wetgever 
anno 1925 moet kwalijk nemen is niet dat op het systeem van belastingheffing een inbreuk werd 
gemaakt, maar wel dat deze inbreuk fragmentarisch, inconsequent en opportunistisch in het 
Einkommensteuergesetz 1925 werd opgenomen. 

Om deze kritiek met enkele voorbeelden te staven memoreer ik een tweetal punten te weten: 
het criterium voor de aanwezigheid van een wesentliche Beteiligung en het ontbreken van een 
regeling voor verliescompensatie. Waarom men reeds met meer dan 25 % der aandelen in de posi-
tie kwam te verkeren dat men economisch gelijkstond met de persoonlijke ondernemer was een 
raadsel, dat geen der Duitse commentatoren kon oplossen. Hier werd een zo willekeurige en door 
niets gemotiveerde grens getrokken dat de meesten van hen er maar het zwijgen toe deden. 

De gelijkstelling van verkoop van tot een wesentliche Beteiligung behorende aandelen met de 
verkoop van een bedrijf of bedrijfsgedeelte betrof alleen de winst en niet het verlies; er was dan 
ook volgens het Reichsfinanzhofl geen verliescompensatie met andere inkomsten en zelfs niet 
met vervreemdingsverliezen op aandelen in een andere wesentliche Beteiligung. 2  De gelijke econo-
mische betekenis waarop door de Duitse fiscale wetgever een beroep werd gedaan, had dus alleen 
maar betrekking op de winst en niet op het verlies, hetgeen het verwijt of van inconsequentie óf 
—wat erger is—van opportunisme rechtvaardigt. In een periode dat verticale verliescompensatie 
in Duitsland niet werd toegestaan, werd in het zoëven genoemde arrest beslist dat de verliezen 
uit de vervreemding van aandelen, behorende tot een wesentliche Beteiligung niet van de overige 
inkomsten aftrekbaar waren. Een van de argumenten welke het Reichsfinanzhof aanvoerde was 
dat de vervreemding van een bedrijf nog tot het bedrijf behoorde, zodat een vervreemdingsver-
lies aftrekbaar was; een wesentliche Beteffigung echter was door §30, lid 3 van het Einkommen-
steuergesetz 1925 niet met een bedrijf gelijkgesteld, zodat bij een wesentliche Beteiligung verliezen 
niet in aanmerking werden genomen. Ter motivering van de belastbaarheid van de winst uit 
vervreemding van een wesentliche Beteiligung wees het Reichsfinanzhof daarentegen op de 
overeenkomst van de houder van een wesentliche Beteiligung met de vennoot in een offene 
Handelsgesellschaft. 

Het resultaat waartoe het Reichsfinanzhof in zijn uitleg van de wet kwam, is zonder twijfel 
weinig bevredigend voor het rechtsgevoel; het resultaat is echter wel te verklaren met de dualiteit 
van de beide voor de regeling van de wesentliche Beteiligung aangevoerde rechtsgronden. Juist 
op het punt van de verliescompensatie treedt deze dualiteit als een tegenstrijdigheid naar voren. 
Bij de eerste aangevoerde rechtsgrond, welke misbruik van de rechtsvorm van A G of Gm b H 
poogt te verijdelen, is er immers geen enkele reden om verliescompensatie toe te staan, terwijl dit 
wel een logisch uitvloeisel is van de tweede rechtsgrond, welke immers op economische gelijkheid 
is gebaseerd. 



Einkommensteuergesetz 1934 
Wenden wij ons nu tot de herziening van de Duitse belastingwetgeving van 1934. Deze vond 

zijn oorsprong in de nationaal-socialistische machtsoverneming. Uitdrukkelijk was het de bedoe-
ling oprichting van kleine A G's en G m b H's tegen te gaan ten gunste van de rechtsvorm van 
het Einzelbetrieb, de offene Handelsgesellschaft en de Kommanditgesellschaft. Behalve door 
middel van een Mindestbesteuerung van A G's en G m b H's wilde men dit bereiken do or fiscale 
tegemoetkomingen in geval van omzetting van Kapitalgesellschaften in Personalgesellschaf-
ten en eenmanszaken. Om Verschachtelung* von Gesellschaften tegen te gaan lag het in het 
voornemen het Schachtelprivileg langzaamaan op te heffen. In het Kiirperschaftssteuergesetz 
van 16 october 1934 werd aan dit laatste voornemen echter nog geen uitvoering gegeven. 

Tekenend voor de instelling van de nationaal-socialisten ten opzichte van de rechtsvorm van 
de NV is de rede, gehouden door de Staatssecretaris van het Rijksministerie van Financiën, Fritz 
Reinhardt op 24 juni 1934 voor de voltallige vergadering van de Akademie fiir Deutsches Recht. 
In deze rede wordt onder andere als doel van de nationaal-socialistische belastinghervorming 
genoemd: 'Die Betonung des Wertes der Perstinlichkeit und der perstinlichen Verantwortung.' 
Deze doelstelling kan men kenschetsen als een prototype van een niet-neutrale houding van de 
fiscale wetgever ten opzichte van de NV. 

Wat de regeling van de wesentliche Beteiligung betreft, deze werd, op enkele ondergeschikte 
punten na, overgenomen in §17 van het Einkommensteuergesetz van 16 oktober 1934. Over de 
beide in 1925 aangevoerde rechtsgronden voor de regeling van de wesentliche Beteiligung werd 
in 1934 niet gerept. Zoals ik hiervoor reeds mededeelde, ben ik het met Mulder eens dat de eerste 
aangevoerde rechtsgrond, die van practische aard was, door de ontwikkeling der jurisprudentie 
was achterhaald. Met hem van mening verschil ik ten aanzien van de tweede rechtsgrond. Anders 
dan Milder meen ik dat de gelijkstelling van de A G en GmbH waarin een of meer aandeel-
houders een wesentliche Beteiligung hadden met een Einzelbetrieb, een offene Handelsgesellschaft 
en een Kommanditgesellschaft in 1934 nog als rechtsgrond bestond. Ik zou nog verder willen gaan 
en willen stellen dat deze rechtsgrond juist uitstekend paste in de politiek der nationaal-socialisten, 
welke er op gericht was de kleine A G's en G m b H's tegen te gaan en dat de gelijkstelling 
van groot-aandeelhouderschap met bedrijfsuitoefening in het licht der politieke opvattingen der 
nationaal-socialisten zelfs de belangrijkste beweegreden was om in 1934 de regeling van de 
wesentliche Beteiligung te handhaven. 

Steueránderungsgesetz 1964 
Na de tweede wereldoorlog werd in West-Duitsland in 1955 het Einkommensteuergesetz 1934 

vervangen door het Einkommensteuergesetz 1955. De regeling van de wesentliche Beteiligung 
werd ongewijzigd gehandhaafd in §17. Het is in het kader van dit geschrift niet nodig op deze wet 
uitvoerig in te gaan, doch het is wel interessant om de ontwikkeling van de laatste tijd te 	 135 
memoreren. 

In het Steuernderungsgesetz 1964 1  is een aantal wijzigingen van de regeling der wesentliche 
Beteiligung opgenomen. De belangrijkste daarvan is wel dat het aandeelhouderschap van familie- 

*Het begrip 'vervlechting' is misschien nog de beste vertaling van Verschachtelung. 



leden als een der criteria voor het hebben van een wesentliche Beteiligung vervalt. Hoewel in de 
toelichting bij het ontwerp Steuenderungsgesetz als reden voor het vervallen van de familie-
groep werd aangevoerd dat tegenwoordig niet meer zulke nauwe banden als vroeger tussen fami-
lieleden aanwezig waren, dient men de werkelijke oorzaak van deze wijziging te zien in de in West-
Duitsland geldende regeling omtrent de Verfassungswidrigkeit. 1  Indien een bepaling van een 
belastingwet in strijd is met de Duitse grondwet—waaromtrent in hoogste instantie het Bundesver-
fassungsgericht oordeelt—dan kan deze geen toepassing vinden.* 

In de literatuur2  werd er op gewezen, dat de familiegroep in de regeling van de wesentliche 
Beteiligung strijdig is met §6 lid 1 van de grondwet, luidende: The und Familien stehen unter 
'dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung', terwijl zij bovendien tot andere resultaten 
kan leiden bij de personenbezogene Kapitalgesellschaften**, dan bij de anonyme Kapitalgesell-
schaften, aangezien bij deze laatste het behoren tot een familiegroep van aandeelhouders niet 
bekend behoeft te zijn. Ook Briinners, die een beslissing van het Bundesverfassungsgericht 4  
aanvoert, welke in dezelfde richting gaat met betrekking tot de Grunderwerbsteuer, wijst hierop. 

Om nu ongewenste splitsing van een wesentliche Beteiligung tegen te gaan is in het Steuernde-
rungsgesetz 1964 opgenomen dat indien iemand in de afgelopen vijf jaren aandelen om niet heeft 
verkregen, hij geacht wordt een wesentliche Beteiligung te hebben, indien zijn rechtsvoorganger 
deze had. Dit geldt zowel voor schenking als voor reservering. Tegen dit laatste is ernstig protest 
gerezen.s Betoogd wordt dat hiermee in feite een nieuwe maatregel tegen de familiegroep is 
ondernomen. 

Een wijziging welke hiermee verband houdt is de verkrijgingsprijs van aandelen behorende tot 
een wesentliche Beteiligung, welke men om niet heeft verkregen. In West-Duitsland bestond name-
lijk hetzelfde lek in de regeling als gevolg van schenking en vererving.*** Dit is echter in het Steuer-
kiderungsgesetz 1964 gestopt zowel voor vererving als voor schenking namelijk doordat de erfge-
naam, respectievelijk begiftigde de verkrijgingsprijs van erflater, respectievelijk schenker voortzet. 

Van de overige wijzigingen in het Steuernderungsgesetz 1964 noem ik de verhoging van het 
vrijgestelde bedrag tot DM 20.000,— respectievelijk afhankelijk van het percentage dat de 
verkochte aandelen van het totale aandelenkapitaal uitmaakt, tot DM 30.000,—. 

Van belang is nog enige opvattingen over de wesentliche Beteiligung in de recente Duitse lite-
ratuur na te gaan. Volgens Barths zijn de twee rechtsgronden voor de regeling van de wesentliche 
Beteiligung: 

• de gelijkstelling van de aandeelhouder die een wesentliche Beteiligung heeft met een onder-
nemer; 

2. de besparing van belasting door te grote winstinhouding. 
De eerste rechtsgrond acht hij niet houdbaar, zelfs niet op grond van de wirtschaftliche Betrach-

tungsweise****, omdat het Bundesfinanzhofs deze gelijkstelling heeft afgewezen voor het 
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	aan de Is verwante gebied van de Verme•gensabgabe. De betekenis van de tweede rechtsgrond 

*Deze regeling is in onze grondwet anders; zie art.131, lid 2: De wetten zijn onschendbaar. **Zie voor dit begrip blz. 115 
hiervóár. ***In 1937 besliste het Reichsfinanzhof dat bij verkrijging om niet de waarde op het moment van verkrijging 
als verkrijgingsprijs gold°, terwijl in 1938 werd beslist dat schenking geen vervreemding was in de zin van § 17 van het 
Einkommensteuergesetz was.° ****Zie blz. 101 hiervóór. 



ontkent hij in verband met het grote tariefsverschil tussen ingehouden en uitgedeelde winst. 
Wackel gaat in zijn kritiek veel verder. Hij is van mening dat de gehele regeling van de wesent-

Eche Beteiligung in strijd is met de Duitse grondwet en wel met §3, waarin is bepaald dat alle 
mensen voor de wet gelijk zijn. Hij ziet in de regeling van de wesentliche Beteiligung een Durch-
grif door de Nv—wij zouden zeggen: dat door de Nv wordt heengekeken—waardoor de gelijkheid 
tussen de aandeelhouders wordt doorbroken. Dit lijkt mij wel wat ver gezocht. 

§3. DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING IN HET BESLUIT IB 1941 

De aanmerkelijk-belangregeling ingevoerd in de bezettingstijd 
Het Einkommensteuergesetz 1934 stond in grote trekken model voor het in de bezettingstijd 

in Nederland ingevoerde Besluit In 1941, dat als ingangsdatum 1 januari 1941 had en—langer 
dan wie ook voorzien heeft—tot en met 31 december 1964 heeft gegolden. De aanmerkelijk-
belangregeling werd met dit besluit in Nederland geïntroduceerd.* 

Wanneer men dit geheel van maatregelen, dat door de Duitse bezetters werd ingevoerd, over-
ziet, dan dringt zich onweerstaanbaar de gedachte op van een getrouwe copie van de Duitse 
fiscale wetgeving van 1934 en van de politieke ideeën, welke daaraan ten grondslag lagen. In korte 
tijd was de hemel in een hel veranderd voor wie de rechtsvorm der Nv voor zijn onderneming ambi-
eerde en zulks omdat voldaan diende te worden aan het nationaal-socialistisch verlangen van de 
`Betonung des Wertes der Perstinlichkeit und der persiinlichen Verantwortung'!! 

Motivering van de aanmerkelijk-belangregeling in de Leidraad 
De vraag is nu hoe het voor het Nederlandse fiscale denken volkomen vreemde element van 

het aanmerkelijk belang werd geïntroduceerd.** In de Toelichting en Leidraad bij het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 4  werd daarover opgemerkt, dat aandeelhouders in zekere zin een 
bedrijf uitoefenden, althans winst konden behalen. De beperking in zekere zin hield in dat wat als 
dividendopbrengst enzovoorts werd genoten, normale opbrengst van roerend kapitaal was. Slechts 
indien de aandeelhouder door vervreemding zijner aandelen zijn portie in de open en stille reserves 
realiseerde***, dan openbaarde het oneigenlijke bedrijf van 'aandeelhouder op grote schaal' zijn 
gevolgen. Daarnaast werd als strekking der regeling genoemd realisatie der reserves door de 
aandeelhouders te treffen. 

Minder gaf op deze motivering een vernietigende kritiek. Hij stelt dat het doel van de aanmerke-
lijk-belangregeling blijkens de toelichting is het belasten bij de aanmerkelijk-belanghouder van de 
door hem bij de verkoop van aandelen of winstbewijzen gerealiseerde vennootschapsreserves. 
In het Besluit Is 1941 wordt echter het verschil van aan- en verkoopprijs van de aandelen en winst-
bewijzen belastbaar gesteld. Mfilder 5  signaleerde hier een tegenstrijdigheid: immers niet elke winst 
uit aandelenverkoop is gerealiseerde vennootschapsreserve, terwijl omgekeerd een realisering 	137 

*Ook in Oostenrijk en Luxemburg werd de regeling van de wesentliche Beteiligung door de Duitsers ingevoerd. In beide 
landen geldt zij nog onveranderd.* **Volgens een mededeling van Minister Hofstras in de Tweede Kamer bij de behandeling 
in 1958 van de Industrialisatie nota was reeds vóór de oorlog ten departemente het aanmerkelijk belang ter sprake gekomen. 
***Bedoeld zal zijn realisatie van de aanspraken op de reserves. 



van vennootschapsreserves kan plaatsvinden zonder dat dit geschiedt door middel van een aan-
delenverkoop met winst. Hij werkte deze kritiek vervolgens uitvoerig met voorbeelden uit. De 
kritiek van Mfilder onderschrijf ik volkomen met dien verstande dat het naar mijn mening beter 
is te spreken van de realisering van de aanspraken op de reserves. Niettemin komt het mij voor 
dat Minder onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de oorzaak van het door hem geconsta- 
teerde verschil tussen de bedoeling van de besluitgever en de wijze waarop deze bedoeling in 
art. 21 Besluit 1B 1941 is geëffectueerd. Die oorzaak is naar mijn mening te vinden in de tweeslach-
tigheid in de motivering van de aanmerkelijk-belangregeling. 

In die motivering komen twee rechtsgronden naar voren. De eerste rechtsgrond is dat men bij 
de groot-aandeelhouder die zelf de dividendpolitiek en dus eventueel de accumulatie van ven- 
nootschapsreserves kan bepaleniB wil heffen bij realisatie van de aanspraken op die vennootschaps-
reserves. De tweede rechtsgrond houdt in de gelijkstelling—althans voorzover het de besluitgever 
uitkomt—van de aanmerkelijk-belanghouder met een uitoefenaar van een bedrijf. De eerste rechts-
grond vertoont gelijkenis met de eerste rechtsgrond, welke in 1925 in Duitsland werd aangevoerd 
in zoverre dat zij van practische aard is en er op gericht is het misbruik te verijdelen dat—althans 
in de ogen van de fiscus—van de rechtsvorm der N V wordt gemaakt door geen of te lage divi-
denduitkering. Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat de slechte ervaringen, die Nederland 
sinds 1918 had opgedaan met de besloten vennootschappen welke—onder de vigeur van de 
dividend- en tantièmebelasting—niet tot winstuitkeringen overgingen, mede aanleiding is geweest 
tot het poneren van deze rechtsgrond. De tweede rechtsgrond, waarbij sprake is van realisatie 
van aanspraken op vennootschapsreserves door de aandeelhouder die gelijk staat met iemand die 
een bedrijf uitoefent, vertoont een sterke gelijkenis met de tweede rechtsgrond welke in Duitsland 
voor de regeling van de wesentliche Beteiligung werd ingevoerd. 

Ook hier geldt dat de eerste voor de aanmerkelijk-belangregeling aangevoerde rechtsgrond is 
terug te voeren tot de belangenvermenging bij de besloten Nv en de tweede rechtsgrond tot de bij 
de besloten Nv optredende disharmonie tussen haar juridische en maatschappelijke realiteit. 
Het behoeft niet te verwonderen dat een regeling welke is gebaseerd op twee zo verschillende 
rechtsgronden, een innerlijk tegenstrijdig geheel toont. 

Christiaansel meent dat het begrijpelijk geweest zou zijn indien de aanmerkelijk-belangbepa- 
lingen in het Besluit 1B 1941 losgemaakt waren van de artikelen over winst uit niet-agrarisch 
bedrijf. Dat dit niet is gebeurd, verklaart hij uit de Duitse wetgeving, doch deze had volgens hem 
niet noodzakelijk behoeven te leiden tot het in het Besluit Is 1941 gevolgde systeem. Dit laatste 
lijkt mij twijfelachtig. De gelijkstelling van het aanmerkelijk belang met bedrijf was veel meer dan 
alleen maar een kwestie van systematiek. Het was de belangrijkste rechtsgrond voor de regeling 
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	van de wesentliche Beteiligung welke rechtsgrond sinds 1934 méér was dan alleen maar een 

onderdeel van het fiscale systeem, doch tevens een uitvloeisel vormde van de algemene politieke 
opvattingen van de nationaal-socialisten en daardoor een politieke ondertoon had verkregen. 

De tweeslachtigheid van de aanmerkelijk-belangregeling in het Besluit is 1941 wordt verklaar- 
baar indien men de volgende passages uit de Leidraad 1B 1941 naast elkaar legt: 'De aandeelhouders 



'die een 'aanmerkelijk belang' hebben. worden geacht in deze hoedanigheid in zekere zin 
'een bedrijf uit te oefenen, althans winst te kunnen behalen. ..' en 'De strekking van art. 21 is 
'immers, realisatie van vennootschapswinst door de aandeelhouder te treffen.' De eerste passage 
vindt zijn neerslag in de bepalingen die wijzen in de richting van de fictie van een bedrijf, zoals 
de plaatsing en behandeling van de winst uit aanmerkelijk belang in nauw verband met bedrijfs- 
winst. De tweede passage daarentegen past bij het niet-verlenen van verliescompensatie, en wordt 
dan ook in de Leidraad In 1941 ter verklaring daarvan opgenomen. 

De aanmerkelijk-belangregeling in het na-oorlogse tijdperk 
Kort na de oorlog heeft Minister Lieftinck' een poging ondernomen om te komen tot een 

afschaffing van de v P B en vermogensbelasting voor lichamen en daarvoor een minder drukkende 
overwinstbelasting en een winstgerechtigdenbelasting als voorheffing op dei B in de plaats te 
stellen.* 

Nadat deze poging door het verzet van het Parlement was mislukt, werd de Wet Belastingher-
ziening 19473  aangenomen, waarin het door de Duitsers ingevoerde belastingsysteem slechts op 
enkele punten gewijzigd werd. Zo werd bijvoorbeeld de vermogensbelasting voor lichamen afge-
schaft en het tarief voor de v P B verlaagd. De aanmerkelijk-belangregeling werd op enige onder-
geschikte punten gewijzigd. Men vindt echter geen spoor van een verdediging van deze regeling. 
Sterker nog, in deM. v. T. tot deze wet was de Minister cynisch genoeg om te verklaren dat de 
vrijstelling van f5.000,— van de aanmerkelijk-belangwinst—welke in artikel 20, lid 1, tweede zin 
was opgenomen en welke bij de bestaande nood der schatkist moest vervallen, omdat zij te 
vrijgevig was—destijds enkel was opgenomen omdat zij ook in Duitsland bestond. Dat de aanmer-
kelijk-belangregeling een Duits product was, welker blijvende verankering in onze nationale 
fiscale wetgeving toch wel enige toelichting behoefde, kwam blijkbaar in zijn hoofd niet op! Nog 
minder achtte men het nodig een overgangsbepaling op te nemen om het deel van de aanmerkelijk-
belangwinst dat aan de jaren vóór 1941 kon worden toegerekend, van deze belastingheffing uit 
te zonderen.** 

Bij latere wijzigingen van de belastingwetgeving—in 1950, 1953, 1955, 1957, 1959—werden geen 
veranderingen meer in de aanmerkelijk-belangregeling aangebracht, behalve bij de zogenaamde 
Fusiewet3, waarbij een verzachting van de aanmerkelijk-belangregeling bij fusie van twee of meer 
N V's werd gegeven, welke er op neerkwam dat bij fusie de aanmerkelijk-belangwinst op de af te 
stane aandelen ófwel mocht worden doorgeschoven naar die te verwerven aandelen, ófwel tegen 
het tarief van 20 % mocht worden afgerekend. De protesten tegen de aanmerkelijk-belangregeling 
uit het bedrijfsleven, de belastingwetenschap en politieke kringen werden echter steeds luider. 
Wat dit laatste betreft, is illustratief het volgende citaat uit het V. V. inzake de zoéven genoemde 
Fusiewet. 'Wanneer er vennootschapsbelasting te heffen valt, worden de NV's met een aanmerke- 

*In zijn bekende nota* betreffende de toestand van 's-Rijksfinanciën van december 1945 werd als motivering van de 	 139 
aanmerkelijk-belangregeling in het Besluiti ti 1941 alleen de gelijkstelling met het bedrijf genoemd. De nota vervolgt dan met 
de ironische opmerking: 'Voor het ogenblik in het midden latende of bij de uitwerking in het Besluit met de consequenties 
`van het bovengeschetste standpunt is rekening gehouden, menen ondergetekenden . . **Christiaansea spreekt terecht 
van de terugwerkende kracht van de aanmerkelijk-belangregeling in het Besluiti a 1941. Bij de Wet T B 1964 is deze terug-
werkende kracht bevestigd. 



140 

'lijk belang op gelijke wijze als andere N V's behandeld. Wanneer de aanmerkelijk-belangaandelen 
'met winst worden vervreemd, wordt daarentegen de rechtsvorm van de N V plotseling vergeten 
'en de desbetreffende aandeelhouder precies behandeld alsof hij een stuk eigen bedrijf heeft 
'vervreemd. Lijdt die aandeelhouder echter verlies bij zijn transactie, dan wordt opeens de theorie 
'van het eigen bedrijf verlaten en de belanghebbende op hoogst onbillijke wijze in zijn verlies-
'compensatie beperkt. 
'Aldus hinkt de fiscus ten aanzien van de besloten N V niet slechts op twee, maar zelfs op drie 
'gedachten en wel steeds zo, dat het voor de fiscus alleen voordelig is en hij niet voor de nadelige 
'consequentie van zijn theorie komt te staan.' 

Opvatting van de Hoge Raad over de grondslag der aanmerkelijk-belangregeling 
De jurisprudentie over de aanmerkelijk-belangregeling was in de eerste jaren na de oorlog 

nog vrij gering, doch in de jaren na 1950 heeft de Hoge Raad in een brede stroom van arresten 
een nadere detaillering aangebracht. Vanzelfsprekend heeft hij zich daarbij ook uitgelaten over 
de strekking welke aan de aanmerkelijk-belangregeling ten grondslag lag. 

In 19521  overwoog hij daarover als volgt: 'dat deze bepaling (art. 19, lid 2 Besluit is 1941) aldus 
'is te verstaan dat het aandelenbezit of het bezit van winstbewijzen, hetwelk naar de daarvoor 
'gegeven maatstaf van zodanige betekenis is dat het een aanmerkelijk belang in de vennootschap 
'vertegenwoordigt voor wat betreft de winst, verkregen door de vervreemding van het geheel of 
'een gedeelte van die aandelen of winstbewijzen wordt beschouwd als een door de aandeelhouder 
'uitgeoefend bedrijf.' 

Stelt men hiertegenover latere jurisprudentie dan klinkt daaruit een geheel ander geluid. Het 
bedrijfskarakter wordt hoe langer hoe meer op de achtergrond geschoven, waartegenover meer 
nadruk valt op de realisering der vennootschapsreserves. In 1959 begint de Hoge Raad 2  het woord 
'bedrijf' dat hij gebruikt om een aanmerkelijk belang aan te duiden tussen aanhalingstekens te 
zetten. Later in dat jaar rekent de Hoge Raad 3  af met de opvatting dat de vervreemding der aan-
merkelijk-belangaandelen een bedrijfshandeling zou zijn en dat deze aandelen bedrijfsvermogen 
zouden vormen. Van 19574  af wordt steeds overwogen dat aan de aanmerkelijk-belangregeling 
in het Besluit is 1941 ten grondslag ligt, dat de aanmerkelijk-belanghouder zijn aandeel in de 
winst der vennootschap, ontstaan gedurende zijn aandeelhouderschap, realiseert en dat deze 
opbrengst door de besluitgever als bedrijfswinst is gekwalificeerd.* 

Het blijkt uit deze laatste jurisprudentie dat de Hoge Raad zich geheel heeft teruggetrokken 
op de realisering van de aanspraken der vennootschapsreserves, derhalve op de tweede rechtsgrond 
voor de aanmerkelijk-belangregeling. De andere rechtsgrond is teruggedrongen tot 'een door de 
'besluitgever als bedrijfswinst gekwalificeerde opbrengst'. In 1964 is de Hoge Raad 7  nog verder 
gegaan en heeft hij gesteld dat voor toepasselijkheid van de aanmerkelijk-belangregeling niet nodig 
is, dat de desbetreffende NV tijdens de duur van het aanmerkelijk belang winst heeft behaald. 

Dat de Hoge Raad zich hiermede volledig heeft losgemaakt van de ontstaansgrond van het 

*Ik heb in het voorgaande steeds gesproken van realisering van de aanspraken op de vennootschapsreserves. Ik meen 
dat Smeets5  terecht de Hoge Raad verwijt dat deze minder nauwkeurige omschrijving 'realisering der reserve' gebruikt. 
In dezelfde zin als Smeets J. van Soest'. 



aanmerkelijk belang is na het bovenstaande dunkt mij wel duidelijk. Christiaansel is van mening 
dat deze evolutie in de opvatting van de Hoge Raad over de strekking van de aanmerkelijk-belang-
regeling met zich medebrengt dat de oudere arresten, nog gewezen in de tijd dat de Hoge Raad 
de gelijkstelling met bedrijf als de strekking der aanmerkelijk-belangregeling aanvaardde, wel 
eens als achterhaald zouden moeten worden beschouwd. 

§4. DE RECHTSGRONDEN VAN DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING IN DE WET IB 1964 

De rechtsgronden van de aanmerkelijk-belangregeling volgens de Nota 
Bij de indiening op 2 december 1958 van het wetsontwerp, dat uiteindelijk tot de Wet Is 1964 

heeft geleid, had de regering haar houding tegenover een eventuele vermogenswinstbelasting 
nog niet bepaald. De toenmalige Minister van Financiën Hofstra 2  oordeelde het daarom beter 
in afwachting daarvan een definitieve regeling van het aanmerkelijk belang op te schorten*. De 
indieners van de 27 juli 1960 gedateerde Nota, Minister Zijlstra en Staatssecretaris Van den Berge, 
zagen geen voldoende grond voor een vermogenswinstbelasting en beschouwden de in de Nota 
principieel en uitvoerig verdedigde aanmerkelijk-belangregeling kennelijk als de definitieve—
voorzover in het fiscaal recht tenminste iets definitief is. 

De verdediging van de aanmerkelijk-belangregeling in de Nota5  kan men als volgt weergeven: 
Na enige opmerkingen over de aanmerkelijk-belangregeling en over haar plaats in het Besluit 

B 1941 werd gesteld, dat aan de theoretische grondslag van de aanmerkelijk-belangregeling in 
het Besluit in 1941—te weten de gelijkstelling van de grootaandeelhouder met een ondernemer 
met betrekking tot de bedrijfs-, de reserverings- en uitdelingspolitiek—op zichzelf een zeker reali-
teit niet kan worden ontzegd. Men doorbreekt daarbij echter het systeem van belastingheffing, 
dat gebaseerd is op de civiele rechtsvorm, waarin de onderneming wordt uitgeoefend; een con-
sequente toepassing van de gelijkstelling van de aanmerkelijk-belanghouder met een ondernemer 
zou meebrengen, dat de winst der Nv hem rechtstreeks zou worden toegerekend, hetgeen in strijd 
zou zijn met de zelfstandigheid, welke ook de besloten NV's zowel juridisch als in het maatschap-
pelijk verkeer hebben. Deze laatste redenering zou echter kunnen leiden tot het andere uiterste, 
namelijk de bestaande aanmerkelijk-belangregeling geheel te doen vervallen, zonder daarvoor iets 
in de plaats te stellen. 

Na deze inleidende beschouwingen kwamen de beide rechtsgronden voor de handhaving van 
de aanmerkelijk-belangregeling. De eerste en belangrijkste rechtsgrond, welke van practische 
aard is, werd ingeluid door de volgende volzin, welke onmiddellijk aansloot op het voorgaande: 
'Intussen komt men, meer practisch redenerende, tot het besef, dat een dergelijke formele gelijk-
`heid in fiscale positie slechts een schijnbare gelijkheid is en in wezen een belangrijke discriminatie 
'betekent ten gunste van de aandeelhouders van besloten N v's'. Gesteld werd daarna dat de 
aanmerkelijk-belanghouder op grond van zijn machtspositie in de Nv de hoegrootheid der winst-
uitdelingen kan bepalen, althans daarop grote invloed uitoefenen, hetgeen de deur wagenwijd 

*Voor kritiek op het ontbreken van een nadere motivering voor het handhaven van de aanmerkelijk-belangregeling zie 
men Van Dijcka en C. van Soest*. 
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openzet voor een anti-fiscale uitdelingspolitiek, waarbij dan via al dan niet gekunstelde constructies 
de in de N V gekweekte reserves vrij van ra aan de aandeelhouders ten goede komen. De bepa-
lingen omtrent de richtige heffing bieden geen voldoende wapen tegen de overmatige reservering. 
De bewindslieden merkten vervolgens op: 'Evenmin is het mogelijk gebleken verantwoorde voor-
'schriften met een voldoende algemene werking te formuleren, welke een overmatige reservering 
'fiscaal corrigeren en tevens voorkomen dat de in de naamloze vennootschap opgepotte winsten 
'vrij van inkomstenbelasting worden gerealiseerd. Voor een regeling tegen overmatige reservering 
'is geen deugdelijk criterium aan te geven dat goed hanteerbaar is en tevens een bevredigende 
'objectieve norm stelt. De formulering van een regeling tegen het ontgaan van inkomstenbelasting 
'over de ondernemingsreserves stuit af op bezwaar, dat het zelfs met ingewikkelde wetsconstruc-
`ties niet mogelijk is op een aanvaardbare wijze alle voor correctie in aanmerking komende gevallen 
le bestrijken.' 

In de Nota werd medegedeeld, dat het vooral deze practische argumentatie is, welke tot hand-
having van de aanmerkelijk-belangregeling heeft geleid, doch dat daarnaast ook uit theoretisch 
oogpunt, al ligt daarop niet de nadruk, heffing van IB over aanmerkelijk-belangwinst niet van 
grond ontbloot is. Deze theoretische grondslag werd in de hier onmiddellijk op volgende volzin 
als volgt weergegeven: 'Ook al wijst men de gelijkenis van aanmerkelijk-belanghouder en onder-
'nemer geheel af, zo blijft het mogelijk de heffing van de inkomstenbelasting over de vervreem-
`dingswinsten aanvaardbaar te achten in deze gedachtengang, dat de aandeelhouder met een 
'machtspositie in de vennootschap door het vervreemden van zijn aandelenbezit voor zichzelf 
'hetzelfde bereikt als wanneer hij door zijn macht over de besluitvorming van de organen van de 
'vennootschap over haar ondernemingsreserves had beschikt.' Het is deze beschikkingsmacht 
over de reserves—welke tevens tot uiting komt bij de waardebepaling van aanmerkelijk-belang-
aandelen—waardoor de aanmerkelijk-belanghouder zich bij vervreemding financieel in de positie 
plaatst van de aandeelhouder van een open naamloze vennootschap, welke haar reserves uitdeelt. 

Omdat de ondertekenaars der Nota zich ervan bewust waren, dat er ook wel bezwaren 
verbonden zijn aan de aanmerkelijk-belangheffing, kondigden zij een aantal verzachtingen aan, 
waarvan de belangrijkste waren: 

verlaging van het tarief van 20-40% tot 20%, hetgeen practisch een halvering van het tarief 
betekent; 

het stellen van de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs op minimaal het gemiddeld op de 
aandelen gestorte kapitaal, zodat alleen de meerwaarde in aanmerking kan komen voor aan-
merkelijk-belangwinst ; 

het verminderen ten behoeve van de aanmerkelijk-belanghouder, die de aandelen onafgebroken 
tien jaar vóór de liquidatie als aanmerkelijk belang heeft bezeten, van de naar het 20 %-40 % tarief 
geheven 'B over liquidatie-uitkeringen met 20% van het verschil waarmee diens verkrijgingsprijs 
het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal te boven gaat, zodat voorkomen wordt, dat het 
bedrag der meerwaarde boven het gemiddeld gestorte kapitaal als aanmerkelijk-belangwinst en 
tevens als liquidatie-uitkering belast wordt; 



compensatie van verliezen, geleden met de verkoop van aanmerkelijk-belangaandelen, doordat 
20 % van het aldus geleden verlies mag worden verrekend met de te betalen IB in het jaar, waarin 
het verlies is geleden, in het daaraan voorafgaande jaar en in de zes daarop volgende jaren; 

beperking van het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap in die zin, dat zij die 
in de loop van vijf jaren 5 % of minder der aandelen bezitten—ofschoon behorend tot een familie-
groep, die meer dan 25% bezit—niet meer als aanmerkelijk-belanghouder wordt aangemerkt.* 

Men kan de stellingname in de Nota ten opzichte van de aanmerkelijk-belangwinst als volgt 
samenvatten: 
de belangrijkste rechtsgrond welke van practische aard is, is het vinden van een wapen tegen een 
anti-fiscale uitdelingspolitiek ; 
de minder belangrijke rechtsgrond, welke van theoretische aard is, is gelegen in de beschikkings-
macht over de vennootschapsreserves, welke de aanmerkelijk-belanghouder bij vervreemding 
zijner aandelen realiseert. 

De eerste rechtsgrond beoogt duidelijk een dam op te werpen tegen een eventueel gebrek aan 
objectiviteit in de besloten NV als gevolg van de vermenging van belangen; 
de tweede rechtsgrond is in zekere zin een uitvloeisel van wat ik hiervoor heb aangeduid als de 
disharmonie tussen de maatschappelijke en de juridische realiteit bij de besloten Nv. 

De aanmerkelijk-belangregeling in Voorlopig Verslag en Memorie van Antwoord 
Gaan we nu na in hoeverre de bewindslieden in de M. v. A. in antwoord op de in het V. V. 

gestelde vragen hun standpunt nader hebben gepreciseerd.** 
`Zeer vele leden' waren blijkens het V. V. 2  teleurgesteld over de handhaving van de aanmerke-

lijk-belangregeling. Zij vroegen zich af waarom voor de aandeelhouders in besloten N V's een 
ongunstige uitzondering moest worden gemaakt. Ofwel men beschouwde en behandelde deze 
vennootschappen als open NV's—in welk geval voor de aanmerkelijk-belangregeling geen plaats 
was—of men behandelde de aandeelhouders in deze NV's als firmanten ener vennootschap onder 
firma. Deze leden vroegen zich af waarom in Nederland een argument van practische aard een 
voldoende rechtsgrond kan opleveren voor het bezwaarlijk aanmerkelijk-belangregime. Zij vonden 
dat de analogie waarop dit argument berust, te weten de analogie tussen de winstuitdeling ener 
N V en de realisering van winst bij vervreemding van aandelen, onjuist is en waren van mening dat 
hier een vermenging van twee visies is. 

De bewindslieden antwoordden hierop in de M. v. A. 3  door de belastingheffing van onder-
nemingswinsten als vertrekpunt te nemen. Deze is bij de persoonlijke ondernemingen enkelvoudig, 
bij lichamen daarentegen samengesteld, namelijk v P B over de gehele winst en in over de uitge-
deelde winst. Deze samengestelde belastingheffing komt alleen dan tot haar recht, indien ook 
werkelijk winstuitdeling plaatsvindt, zoals bij de open Nv geschiedt. Bij de besloten N V daaren- 
tegen kan de grootaandeelhouder bewerkstelligen 'dat van het tweespan v P B—I B de In wordt 	143 

*Tijdens de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer is bij 2e Wijzigingsnota het criterium voor het aanmerkelijk-
belanghouderschap nog verder beperkt. De bekende familiegroep moet nu 33% % of meer bezitten en ieder lid van de 
groep dient, eventueel samen met zijn echtgenoot, meer dan 7% te bezitten. **Voor commentaar op dit gedeelte van V.V. 
en M.v.A. zie men C. van Soest. 1  
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afgespannen'. Ook al zijn het niet fiscale oogmerken, doch de behoefte aan interne financiering 
waarom dit geschiedt, dan blijft het toch nodig een voorziening te treffen. De in de aanmerkelijk-
belangregeling voorgestelde verzachtingen hebben het doel tot een evenwichte belastingheffing 
te komen. 'Uit een oogpunt van gelijkheid, mede met het oog op de concurrentiepositie, is een 
'fiscaal regime, dat de besloten NV met haar aandeelhouders de mogelijkheid biedt de fiscale 
'lasten te beperken tot de vennootschapsbelasting, noch ten opzichte van de open N V met haar 
'kapitaalverschaffers, noch ten opzichte van de persoonlijke ondernemingen verdedigbaar.' 

Het verwijt in het V. V. 1, dat practische redenen geen rechtsgrond voor het aanmerkelijk-be-
langregime mogen vormen beantwoordden de ondertekenaars van de M. v. A. 2  met de opmerking, 
dat men nu eenmaal rekening moet houden met de werkelijkheid van het maatschappelijk leven. 
Een strikt systematische visie, welke de aanmerkelijk-belanghouder óf als de aandeelhouder in 
een open N V behandelt, óf als de firmant in een vennootschap onder firma, schiet aan realiteits-
gehalte te kort. Zij stelden vast dat de aanmerkelijk-belangregeling vooral berust op de over-
weging, dat de belastingheffing zoveel mogelijk bij de maatschappelijke realiteit dient aan te slui- 
ten, doch dat betekende naar hun mening niet dat de aanmerkelijk-belangregeling een theoretische 
grondslag mist. Deze ligt in de vergelijkbaarheid van de aanmerkelijk-belanghouder, die zijn 
aandelen vervreemdt, met de aandeelhouder aan wie de reserves der NV worden uitgedeeld. Het 
verwijt dat er een vermenging van twee visies zou zijn, wezen de bewindslieden af, waarbij zij de 
beide uitgangspunten van de betreffende kamerleden nader analyseerden. 3  

Het eerste uitgangspunt is het op een lijn stellen van de grootaandeelhouder met de firmant 
in een vennootschap onder firma. Dit uitgangspunt is niet in overeenstemming met de maat-
schappelijke realiteit van de besloten Nv, ook al bezit deze facetten, welke tot op zekere hoogte 
de analogie met de particuliere onderneming rechtvaardigen. De in het V.V. gedane suggestie 
om de v P B voor de besloten N V te heffen alsof het een open NV ware en deze te verrekenen bij 
winstuitdeling met de 'B der aandeelhouders zou deze laatsten in een begunstigde positie plaatsen, 
zowel ten opzichte van de aandeelhouders in de open Nv als ten opzichte van de persoonlijke 
ondernemer. 

Het tweede uitgangspunt is de maatschappelijke realiteit van de besloten NV. Er is dan in 
beginsel gelijkheid in behandeling met de open NV, doch ter voorkoming van discriminatie is een 
aanvulling nodig met het oog op de bijzondere positie van de grootaandeelhouder. 'Deze aan-
'vullende voorziening zou kunnen worden gevonden in een feitelijke heffing van is over hetgeen 
'de besloten Nv minder uitdeelt dan bij een normale objectieve dividendpolitiek, zoals deze door 
'een open N V wordt gevoerd. Dat deze methode, zoals in de Nota is uiteengezet, niet uitvoerbaar 
'is en bovendien ver weg voert van hetgeen nog als reëel wordt gevoeld, valt niet moeilijk in te 
'zien.' De aanmerkelijk-belangregeling werkt in deze meer globaal en voldoet aan de minimum-
voorwaarde, dat zij in het algemeen zekere waarborgen biedt voor de belastingheffing. De 
bewindslieden merkten in dit verband nog op dat het onjuist is de vermogenswinstbelasting met de 
aanmerkelijk-belangregeling in verband te brengen. Dit laatste beoogt slechts te voorkomen dat 
de aandeelhouder met een machtspositie vrij van 1B over een inkomenswaarde zou beschikken. 



In het V. V.' werd door 'vele andere leden' meer waarde toegekend aan de overwegingen, die 
'aan het belastingregime ten grondslag liggen, namelijk dat de fiscale positie van de aanmerkelijk-
'belanghouder niet te zeer mag afwijken van die van een ondernemer, die zijn bedrijf niet in de 
'vorm van een N V uitoefent'. Hierop antwoordden de bewindslieden 2  dat dit aspect niet uit het 
oog mag worden verloren, doch dat voor hen op de voorgrond heeft gestaan de positie van de 
grootaandeelhouder ten opzichte van de aandeelhouder in de open N v. 

Dezelfde leden3  merkten ten aanzien van de tariefsverlaging op dat, al is het onder het huidige 
belastingregime soms moeilijk het besloten karakter ener N V te handhaven, vooral bij vererving, 
dit toch niet mag meebrengen dat het belastingstelsel zo wordt ingericht dat de positie van een 
aantal families in het bedrijfsleven wordt gehandhaafd. Hierop werd geantwoord 4  dat de tariefs-
verlaging mede plaatsvindt omdat het 20 %-tarief voldoende is 'voorzover zij de prikkel tot een 
'louter om financiële (bedoeld zal wel zijn fiscale, Schr.) redenen inhouden van winsten weg-
'neemt'. Bovendien is het 20 %-40 % tarief een ongewenste belemmering voor mutaties in aan-
merkelijk-belangpakketten. Ontkend werd dat het 20%-tarief bedoeld is als een tegemoetkoming 
voor besloten NV's. 'Het streven is integendeel gericht op een zo groot mogelijke neutraliteit, ook 
'ten opzichte van familievennootschappen, welke maatschappelijk een gezond verschijnsel zijn.' 

In het V. V.5  werd nog door 'verschillende leden' opgemerkt dat de fiscus op de reserves der 
Nv een claim behoudt, welke vroeg of laat gehonoreerd zal worden, reden waarom zij heffing 
over de aanmerkelijk-belangwinst niet rechtvaardig achtten. Hierop luidde het antwoord 6  dat 
liquidatie van een Nv, welke bij open N v's al zeer weinig voorkomt, bij een familievennootschap 
wel een hoge uitzondering zal zijn. Het is daarom weinig realistisch te zeggen dat de fiscus zijn 
inkomstenclaim vroeg of laat wel zal honoreren. 

Uit het mondeling overleg tussen de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer en de Staats-
secretaris van Financiën kwam nog naar voren dat de bewindsman zonder aanmerkelijk-belang-
regeling aan de 1B-claim op de reserves bij de open Nv meer waarde zou toekennen dan bij de 
besloten N V, terwijl hij in ander verband verklaarde dat zonder aanmerkelijk-belangregeling een 
zekere uitdelingsdwang voor de Nv noodzakelijk zou zijn. 

Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
Van de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer is het eerst te noemen het amendement 

van de afgevaardigde Lucas'' die voorstelde de gehele aanmerkelijk-belangregeling af te schaffen, 
welk voorstel als volgt werd gemotiveerd: Hoewel de aanmerkelijk-belangregeling is ingegeven 
door het verlangen de fiscus tegen misbruik te beschermen, is zij gecontrueerd als een belasting op 
bepaalde vermogenswinsten in de privé-sector, hetgeen de afgevaardigde Lucas als discriminatoir 
beschouwde omdat vermogenswinsten in de privé-sector overigens onbelast blijven. Verschillende 
andere afgevaardigden hadden bezwaar tegen het weinig genuanceerde stellingnemen van de 
heer Lucas hoewel zij wel onderschreven dat de aanmerkelijk-belangregeling voor verbetering 	145 
vatbaar was. 

Staatssecretaris Van den Bergel bestreed nog eens uitdrukkelijk de gedachtengang van de 
heer Lucas. Hij erkende dat men strikt systematisch redenerende, zou kunnen zeggen dat de aan-
merkelijk-belangregeling systematisch moeilijkheden geeft. Het maatschappelijk leven is echter 
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genuanceerd en gevarieerd en men moet in de belastingheffing met die maatschappelijke realiteit 
rekening houden. De twee extreme opvattingen, ofwel de besloten N V rechtstreeks en zonder 
complicaties met een open NV gelijk te schakelen, ofwel door de NV heenzien en de besloten NV 
als een particuliere onderneming beschouwen, zijn beide fout en beantwoorden niet aan de maat-
schappelijke realiteit. Het amendement Lucas werd hierna met 78 tegen 40 stemmen verworpen. 

Ondanks aanvankelijk verzet van de Staatssecretaris werden amendementen van de afgevaar-
digde Portheine aangenomen welke inhielden dat de grens van het aanmerkelijk belang in plaats 
van op meer dan 25 % werd gesteld op tenminste 33 1/3 %; de grens van het individuele minimum 
werd gesteld op meer dan 7% in plaats van meer dan 5 %. 

Een amendement om het bijzonder tarief dat over de aanmerkelijk-belangwinst betaald wordt, 
van 20% tot 15 % te verlagen kon geen genade in de ogen van de Staatssecretaris vinden en werd 
dan ook ingetrokken. De Staatssecretaris 2  merkte naar aanleiding van dit amendement het vol-
gende op: 'Maar mijn bezwaren zijn het grootste tegen de vermindering van het percentage van 
'20 op 15. Ik vind het verschil tussen het normale marginale tarief, dat in de bestaande toestand 
'over uitgedeelde winst aan IB moet worden betaald, en een tarief van 20% al groot, maar ik vind 
'het met 15% bepaald te groot. Dat zou anders kunnen zijn, als ook het marginale tarief zou 
'kunnen worden verlaagd, maar bij de bestaande marginale tarieven is het verschil te groot. Boven-
'dien moet men niet vergeten dat ook het verschil tussen de fiscale situatie van particuliere onder-
'nemers en de totale fiscale situatie van besloten vennootschappen te groot wordt. Men moet 
'bovendien niet vergeten dat de contante waarde van de claim van een aanmerkelijk belang be-
'langrijk minder dan 20% is. De 20% wordt practisch éénmaal in een mensenleven betaald. De 
'claim is al laag in vergelijking met de particuliere ondernemer. Bovendien kan men nog—dit is 
'ook een mogelijkheid—het aanmerkelijk belang doorschuiven. Men moet dus wel bedenken 
'dat er zoveel mogelijkheden zijn voor uitstel en zelfs overgang. Dát moet men allemaal in de 
'weegschaal stellen.' 

Behandeling Eerste Kamer 
Bij de behandeling in de Eerste Kamer kwamen met betrekking tot de rechtsgronden voor de 

aanmerkelijk-belangregeling geen nieuwe gezichtspunten naar voren. De Staatssecretaris 3  deelde 
mede vooralsnog niet voornemens te zijn nieuwe studies op gang te brengen over de belasting-
heffing van de aandeelhouder in de besloten NV, aangezien hij dit vraagstuk gedurende vele 
jaren intensief had bestudeerd. 

Met het voorgaande is in grote trekken de parlementaire behandeling van de grondslag van de 
aanmerkelijk-belangregeling weergegeven. Op de details van de regeling is uiteraard ook het 
nodige opgemerkt door de bewindslieden en het Parlement. Het komt mij beter voor dit nader 
te behandelen in het volgende en laatste hoofdstuk, alwaar tot een kritische bespreking van de 
aanmerkelijk-belangregeling wordt overgegaan. 



Samenvatting van Hoofdstuk III 

Ingevolge de aanmerkelijk-belangregeling wordt de winst behaald bij de vervreemding van 
aandelen welke tot een aanmerkelijk belang behoren belast met het bijzondere in-tarief van 20 %. 
Een aanmerkelijk belang heeft een aandeelhouder indien hij 33 1/3 % of meer der aandelen in een 
N V bezit of gedurende de afgelopen vijf jaren heeft bezeten, al dan niet tesamen met zijn naaste 
familieleden. Indien zijn aanmerkelijk belang door familiebezit ontstaat is er voorts de eis dat 
hij zelf al dan niet tesamen met zijn echtgenoot meer dan 7% bezit, of gedurende de afgelopen 
vijf jaren bezeten heeft. De aanmerkelijk-belangwinst is gelijk aan het verschil van overdrachts-
prijs en verkrijgingsprijs, waarbij met de kosten rekening wordt gehouden. De overdrachtsprijs 
en de verkrijgingsprijs zijn tenminste gelijk aan het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal. 
Zij zijn gelijk aan de waarde in het economisch verkeer bij schenkingen en bij overeenkomsten, 
die niet onder normale omstandigheden tot stand zijn gekomen. Bij vererving en bij huwelijks-
goederenrecht wordt de verkrijgingsprijs van de erflater, respectievelijk van degene van wiens 
zijde de aandelen in de huwelijksgemeenschap zijn terecht gekomen, aangehouden. Er is verlies-
compensatie van aanmerkelijk-belangverliezen met overig inkomen, doordat 20 % van het verlies 
door de fiscus wordt verrekend. Bij liquidatie is er een vermindering van de in over de liquidatie-
uitkeringen met 20% van het bedrag, waarmee de verkrijgingsprijs het gemiddeld op de aandelen 
gestort kapitaal overtreft. 

De aanmerkelijk-belangregeling is terug te voeren tot de in 1925 in Duitsland ontstane regeling 
van de wesentliche Beteiligung. Deze werd ingevoerd met een tweeledige motivering: een prac-
tische—te verhinderen dat door inbreng van een bedrijf voor te lage waarde stille reserves aan de 
groep van de fiscus zouden ontkomen—en een theoretische—gelijkstelling van de houder van aan 
wesentliche Beteiligung met de uitoefenaar van een bedrijf, vanwege de gelijkenis in de econo-
mische positie. De eerste motivering was reeds door de ontwikkeling van de Duitse jurisprudentie 
achterhaald toen in 1934 door de nationaal-socialisten de regeling van de wesentliche Beteiligung 
zonder veel commentaar overnamen, omdat deze in hun politieke doelstelling paste. De tweede 
motivering was met deze politieke instelling geheel in overeenstemming en won daardoor aan 
betekenis. 

Thans is er in West-Duitsland allerwege kritiek op de aanmerkelijk-belangregeling, welke zelfs 
als in strijd met de grondwet wordt beschouwd. De belangrijkste in 1964 aangebrachte wijzigingen 
zijn het verdwijnen van de familiegroep en het stopzetten van het ook in West-Duitsland bestaande 
lek bij schenking en bij vererving. 

In 1941 werd de aanmerkelijk-belangregeling door de Duitse bezetters in Nederland ingevoerd 
eveneens met een tweeledige motivering, te weten de kwalificatie van het aanmerkelijk belang als 
een oneigenlijk bedrijf als de voornaamste grond en daarnaast het treffen van realisatie van de 
vennootschapsreserves door de aandeelhouders; deze laatste rechtsgrond was vermoedelijk het 
gevolg van de slechte ervaringen met de besloten vennootschappen in het recente verleden onder 
de Wet D T B. 1917. De Hoge Raad achtte aanvankelijk het bedrijfskarakter overheersend, doch 
kwam daarop later terug en zag toen als strekking het heffen van in in verband met realisatie 
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van de winst welke de N V tijdens de aanmerkelijk-belangperiode had gereserveerd, waarbij de 
Hoge Raad het in een later stadium niet nodig achtte dat in feite door de Nv winst is gemaakt en 
gereserveerd. 

De aanmerkelijk-belangregeling zoals deze in de Wet is 1964 is opgenomen berust blijkens de 
parlementaire behandeling op een tweetal rechtsgronden. De eerste en belangrijkste is van prac-
tische aard en behelst het tegengaan van een uitdelingspolitiek in de besloten N V, welke er toe 
leidt dat de fiscus niet aan zijn trekken komt. De tweede rechtsgrond is van theoretische aard en 
houdt in dat de aanmerkelijk-belanghouder door zijn macht in de N V zichzelf bij vervreemding 
van zijn aandelen in dezelfde positie plaatst als wanneer hij over de reserves der NV zou beschikken. 

Zowel in Duitsland in 1925 als in Nederland in 1941 en 1964 zijn de aangevoerde rechtsgronden 
voor de regeling in kwestie steeds terug te voeren tot een van de beide hiervóór besproken oor-
zaken voor de fiscale problematiek rond de besloten Nv namelijk: ófwel de disharmonie tussen de 
maatschappelijke en juridische realiteit van de besloten NV, ófwel de vermenging van belangen 
welke bij haar optreedt. 
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HOOFDSTUK IV 

Beoordeling van de aanmerkelijk-belangregeling 

§1. EEN KRITISCHE BESCHOUWING VAN DE BEIDE RECHTSGRONDEN WAAROP 

DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING BERUST 

De noodzaak tot interne financiering bij de besloten NV 

Beoordeling van de aanmerkelijk-belangregeling is het doel van dit laatste hoofdstuk. Ik wil 
daarbij achtereenvolgens een kritische beschouwing geven over de beide rechtsgronden waarop 
de aanmerkelijk-belangregeling berust, vervolgens de hoofdzaken en enige details van die regeling 
aan de beide rechtsgronden toetsen en tenslotte voorstellen doen ter verbetering op die punten 
waarop ik de aanmerkelijk-belangregeling onjuist acht. 

Zoals wij hierboven reeds zagen richt de eerste rechtsgrond welke de bewindslieden voor de 
aanmerkelijk-belangregeling aanvoeren en welke zij als de belangrijkste beschouwen, zich tegen 
wat zij noemen de anti-fiscale uitdelingspolitiek van besloten vennootschappen. 

Vóórdat ik op deze rechtsgrond nader inga, wil ik enige aandacht wijden aan de motieven, 
welke een rol spelen bij de uitdelingspolitiek van de besloten N V's. 

Naar mijn mening is het voornaamste motief voor winstinhouding bij besloten NV's*  de wens, 
ja zelfs de noodzaak tot interne financiering. De besloten Nv kan nu eenmaal geen beroep doen 
op de open kapitaalmarkt, terwijl haar financieringsmogelijkheid via risicomijdend vermogen aan 
economische grenzen is gebonden. Er zit voor haar daarom niets anders op dan ófwel uitbreiding 
van risicodragend vermogen te zoeken bij de bestaande aandeelhouders, bij de kringen rond deze 
aandeelhouders, respectievelijk bij zakelijke relaties, ófwel tot interne financiering over te gaan. 
Het eerste is vaak niet mogelijk omdat de aandeelhouders en hun kring niet over de middelen voor 
verhoging van het aandelenkapitaal beschikken: vaak ook willen de bestaande aandeelhouders 
een besloten groep blijven, waarin zij zelfs geen verwanten of vrienden en nog minder zakelijke 
relaties dulden. Is de NV al een eind op de weg naar de openheid gevorderd, dan is deelneming 
in het geplaatste aandelenkapitaal door een institutionele belegger, of door de Nederlandse 
Participatie Maatschappij NV, niet onmogelijk. 

Is de Nv hiertoe om welke reden dan ook niet in staat, dan blijft er slechts één mogelijkheid 	
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*Ook bij de open N v dient interne financiering plaats te vinden. Het verschil met de besloten N v ligt hierin dat bij deze 
laatste de interne financiering veelal de enige mogelijkheid is om aan de groeiende kapitaalbehoeften het hoofd te bieden. 
Over de reservering in de open N V zie men Slot', die vermoedt dat in ons land globaal gesproken circa 50% van de zichtbare 
winst na belasting wordt gereserveerd. 



over namelijk interne financiering.* Bedacht dient te worden dat veelal een deel der winst schijn-
winst is, veroorzaakt door de kruipende inflatie, welke naar het schijnt, tot een der hoekstenen 
van onze huidige samenleving is geworden. Dat deze schijnwinst niet voor uitkering vatbaar is, 
doch dient om het door de inflatie veroorzaakte grotere beslag op kapitaalgoederen, voorraden, 
debiteuren enz. mede te financieren behoeft, dacht ik, geen betoog. Indien het grotere vermogens-
beslag als gevolg van de inflatie niet volledig door de schijnwinst wordt gedekt, is de interne finan-
ciering uit de reële winst in de eerste plaats nodig om dit tekort te dekken. Pas daarna komt de 
financiering van de normale expansie aan de orde, welke zoals al eerder is opgemerkt** een 
bestaansvoorwaarde voor de onderneming is. Ik meen dat men ten onrechte op de besloten N V het 
odium van een anti-fiscale handelwijze legt, indien zij op zo uitgebreid mogelijke schaal overgaat 
tot interne financiering: zonder de interne financiering zou de besloten N V zich immers niet kunnen 
handhaven. 

Nu zou men kunnen stellen: laat dan de NV dividend uitkeren aan haar aandeelhouders en dit 
bedrag gelijk weer terugvragen voor vergroting van het aandelenkapitaal. Deze methode—ook 
wel herkapitalisatie genoemd—is fiscaal veel te duur, omdat aandeelhouders dan naar het pro-
gressieve tariefiB betalen. Bij besloten N V's vindt deze wijze van herkapitalisatie dan ook vrijwel 
geen toepassing. Anders wordt het indien de herkapitalisatie met het gefacilieerd 20 %IB-tarief 
gepaard gaat, zoals ingevolge de Wetten op de Herkapitalisatie 1951 en 1957 mogelijk was en 
zoals thans in art. 58 Wet its 1964 blijvend in de fiscale wetgeving is verankerd. Ik laat terzijde 
dat dit gefacilieerd tarief in een aantal gevallen is gebruikt om langs de omweg van inkoop van 
aandelen of kapitaalsterugbetalingen tot een tegen 20 % belast dividend te komen en kom nu op 
de fiscale motieven voor winstinhouding. 

De eerste rechtsgrond: Bestrijding van de zogenaamde anti-fiscale uitdelingspolitiek 
van besloten ?u's 

De uitzonderlijk hogetB-tarieven zijn er mede de oorzaak van dat aandeelhouders in besloten 
NV's in veel gevallen op grote schaal de winst inhouden. Hiertoe zullen zij des te eerder overgaan 
indien zij zich dit financieel kunnen veroorloven. Het is duidelijk, dat dit vooral bij NV's geschiedt, 
waarbij de aandeelhouders de functie van directeur in de N v bekleden. Zij kunnen dan via deze 
functie het van de fiscale winst aftrekbare salaris aan de N V onttrekken, dat zij nodig hebben 
voor hun levensonderhoud. Het behoeft geen betoog zulk een handelwijze, welke een typisch 
voorbeeld vormt van de vermenging van belangen bij de besloten N V vooral bij die N V's voor-
komt, welke nog in het geheel niet of slechts zeer weinig zijn gevorderd op de weg van de besloten-
heid naar de openheid. Zodra leiding en kapitaal in verschillende handen zijn terecht gekomen, 
is deze politiek veelal niet meer vol te houden en groeit de Nv geleidelijk naar een dividendpolitiek, 
zoals die bij de open N V gebruikelijk2  is. De noodzaak tot interne financiering kan voor de 

150 	ontwikkeling naar zulk een dividendpolitiek echter nog vele jaren een belemmering vormen. 
Aan de winstinhouding, welke op grond van fiscale motieven plaatsvindt, is inherent dat aan-

deelhouders zullen proberen op de een of andere wijze zich vroeg of laat de reserves der NV ten 

*In dezelfde zin vele schrijvers, bijvoorbeeld Polakl, enzovoorts. **Zie blz. 98 hiervéé r. 



goede te laten komen, hetzij zonder betaling van 'B, hetzij met een zo gering mogelijke betaling 
daarvan. Dat dit streven eveneens aanwezig is indien interne financiering het hoofddoel van de 
winstinhouding was, behoeft geen betoog. De belastingtarieven zijn tot een dergelijke hoogte 
gestegen, dat elke belastingplichtige—of dit nu geschiedt in de kwaliteit van ondernemer, van 
aandeelhouder of in welke andere kwaliteit ook—zich bij zijn handelen of nalaten terdege bewust 
moet zijn van de fiscale gevolgen. Men mag het daarom de belastingplichtige niet euvel duiden, 
indien zij om fiscale redenen geen of weinig dividend uitkeren of indien zij pogen de ingehouden 
winst der Nv—om  het even om welke reden de winstinhouding heeft plaatsgevonden— fiscaal 
zo voordelig mogelijk te incasseren. 

Men moet zich dan echter niet verwonderen dat de fiscale wetgever daartegen maatregelen 
neemt, indien daardoor het globale evenwicht zou worden verstoord. Het om fiscale redenen 
minder of in het geheel niet uitdelen van dividend is op zich zelf, als zijnde het ontgaan van belas-
ting, een ethisch neutrale handeling. De fiscus mag zich dan ook niet rechtstreeks daartegen 
richten, op de grond dat het een misbruik zou zijn. Dit zou trouwens alleen effectief kunnen 
geschieden door óf een zekere uitdelingsdwang in het leven te roepen óf de vennootschapswinst óf 
een deel daarvan aan de aandeelhouders toe te rekenen. De bewindsliedenl verzetten zich tegen 
beide mogelijke oplossingen meermalen en naar mijn gevoelen terecht. Niet alleen zou daardoor 
de maatschappelijke realiteit der NV worden genegeerd, doch een dergelijke belastingheffing zou 
volledig in strijd zijn met het geldende belastingsysteem. Daarbij komt als bezwaar tegen uit-
delingsdwang de hiervoor uiteengezette noodzaak van interne financiering. Het toerekenen van 
vennootschapswinst aan aandeelhouders heeft het bezwaar dat deze is moeten betalen over een 
bate, welke zij niet hebben genoten en misschien zelfs nooit zullen genieten, hetgeen in strijd met 
de draagkrachtgedachte moet worden genoemd.* 

Dat een politiek van winstinhouding ook volgens de bewindslieden in veel gevallen niet als 
misbruik kan worden bestempeld, blijkt wel uit de volgende passage uit de M. v. A. 3 : 'Nu weten 
'de ondergetekenden zeer wel, dat aan de aangeduide dividendpolitiek in veel gevallen niet of 
'niet uitsluitend fiscale oogmerken ten grondslag liggen, maar de behoefte tot zelffinanciering 
'daartoe leidt. Maar ook dan blijft het resultaat hetzelfde; zonder bijzondere voorzieningen is de 
'aanmerkelijk-belanghouder bij machte door verkoop van het aandelenpakket zijn aandeel in 
'de reserves belastingvrij te realiseren'. Staatssecretaris Van den Berge 4  liet zich bij de mondelinge 
behandeling in de Tweede Kamer in overeenkomstige zin uit. 

Ik heb tegen deze wijze van behandeling van de uitdelingspolitiek der besloten NV ernstige 
bezwaren. In de Nota en in de M. v. A. werd gesproken van de anti-fiscale uitdelingspolitiek van 
de besloten NV en van de groot-aandeelhouder, die om fiscale redenen reserves in de N V oppot en 
deze zonder betaling van is wil toucheren. Een dergelijke terminologie wekt de indruk alsof de 
bewindslieden een misbruik willen bestrijden. Het vervolg van hun betoog is daarop gebaseerd, 
wanneer zij stellen dat de bepalingen omtrent richtige heffing geen oplossing bieden. Het moet 
wel verbazen dan opeens te vernemen dat het er niet toe doet of de winst wordt ingehouden om 
fiscale redenen dan wel om te voldoen aan de behoefte tot interne financiering. Van tweeën een: 

*Zo ook Roeloffs.2  
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ófwel het door de bewindslieden gesuggereerde misbruik is een element van de aanmerkelijk-
belangregeling, doch dan behoren de gevallen waarin de noodzaak tot interne financiering leidt 
tot winstinhouding te worden vrij gelaten, ófwel het misbruik is niet een element van de regeling, 
doch dan is het niet juist in zo sterke mate te suggereren dat het bij de aanmerkelijk-belangregeling 
gaat om misbruik te bestrijden. Het is opvallend dat dezelfde gedachtensprong in 1934 bij de 
indiening van het wetsontwerp Besloten Vennootschappen 1934 werd gemaakt. De belangstellende 
lezer verwijs ik naar het citaat uit de betreffende M. v. T.* 

Uit het bovenstaande blijkt, dat het doel van de bewindslieden niet zozeer is het bestrijden 
van een anti-fiscale uitdelingspolitiek als wel het bestrijden van de gevolgen daarvan in 
verband met het globale evenwicht. Het heeft dus zin na te gaan of die gevolgen nu werkelijk zo 
schokkend zijn. 

De invloed van winstinhouding op het globale evenwicht 
Naar mijn mening kan het globale evenwicht door te grote winstinhouding inderdaad worden 

verstoord, doch de suggestie van de bewindsliedenl dat de heffing van ia over de niet-uitgedeelde 
winst illusoir zou worden gemaakt, geeft de situatie te overdreven weer. Het cijfervoorbeeld, dat 
de bewindslieden op verzoek van 'zeer vele leden' van de Tweede Kamer 2  geven, is bovendien 
te oppervlakkig om deze conclusie te schragen.3  Verwezen moge daartoe worden naar de in de 
bijlage bij dit geschrift opgenomen berekeningen. 

Het beeld dat de bewindslieden schilderden is bepaald te somber. Er zijn verschillende redenen 
aan te wijzen waarom het minder vaak voorkomt dat, zoals de bewindslieden suggereren de beslo-
ten NV en haar aandeelhouders de fiscale lasten beperken tot de V P B. Ik denk daarbij in de eerste 
plaats aan het feit dat er vele besloten N V's zijn, welke meer of minder ver op de weg naar de open-
heid zijn gevorderd en waarvan de dividendpolitiek in meer of mindere mate lijkt op die van de 
open NV. 

Dan wil ik noemen de mogelijkheid dat gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten van 
herkapitalisatie, neergelegd in de Wet op de herkapitalisatie 1957 en in artikel 58 Wet Is 1964. 
Of men hiertoe nu overgaat om het aandelenkapitaal aan te passen aan de gestegen grootte der 
onderneming of om na vijf, respectievelijk tien jaar tot kapitaalterugbetaling over te gaan, in beide 
gevallen is er sprake van betaling van 'B door de aandeelhouders, zij het dat deze tegen verminderd 
tarief plaatsvindt. 

Tenslotte liepen de bewindslieden wel erg luchtig heen over de moeilijkheden voor aandeel-
houders om de aanspraken op de ingehouden winst belastingvrij te realiseren. Afgezien van de 
vraag die voor aandeelhouders telkenjare bij de winstverdeling rijst, namelijk of de bedragen welke 
zij in de Nv laten er wel ooit voor hen zullen uitkomen, staan zij voor de vraag hoe zij deze bedragen 
anders dan door middel van een verkoop der aandelen aan een derde, ooit zullen kunnen realiseren. 

Hiervan zeiden de bewindslieden*, sprekend over de min of meer gekunstelde constructies met 
behulp waarvan de vennootschapsreserves vrij van 1B aan de aandeelhouders ten goede komen: 
'In dit verband kan worden gedacht aan de voor aanmerkelijk-belanghouders in velerlei vormen 
'bestaande mogelijkheden om het aandelenbezit, waarin de waarde van dikwijls omvangrijke 

*Zie blz. 107 hiervétár. 



'reserveringen in de vennootschap ligt besloten, over te dragen aan een bedrijfsvermogen, waarin 
'zijzelf al of niet deelhebber zijn'. 

De bewindslieden gingen er kennelijk van uit dat het nogal eenvoudig is op deze wijze aanspraken 
op de vennootschapsreserves te realiseren. Ik ontken niet dat dit in de praktijk gebeurt, doch 
wijs er op dat zulke constructies bepaald niet eenvoudig zijn en zulks te minder naarmate er meer 
aandeelhouders in de N v deelhebben. De kans dat er zich dan machtsverschuivingen voordoen, is 
vaak niet denkbeeldig en dit geeft in de practijk vaak onoplosbare problemen om tot constructies 
van deze aard te geraken. Daar komt nog bij dat als gevolg van art. 44 Wet 1B 1964 deze con- 
structies geen baat brengen, indien daarbij ruil van aandelen tegen aandelen plaatsvindt. 

Wanneer daarentegen aandelen door middel van een normale verkooptransactie aan een derde 
worden verkocht, realiseert de aandeelhouder de aanspraken op de reserves, voorzover deze in 
de koopprijs der aandelen zijn begrepen, zonder moeite. Aangezien in de is als algemene regel 
geldt dat vermogenswinsten in de particuliere sector behaald onbelast zijn, is de verkoopwinst 
voor de particuliere aandeelhouder in beginsel onbelast, behoudens voorzover de aanmerkelijk-
belangregeling daarop inbreuk maakt. 

Bedacht dient echter te worden dat over de reserves, indien deze later zouden worden uitgekeerd 
aan particuliere aandeelhouders, door dezen in moet worden betaald.* Is derhalve de koper der 
aandelen een particulier dan zal hij ermee rekening dienen te houden de contante waarde van 
deze in-claim in de koopprijs der aandelen te verdisconteren. In zoverre zal hij derhalve minder 
voor de aandelen willen betalen en zal de verkoper dus minder ontvangen. Brengt de koper daar-
entegen de aandelen in zijn onderneming in dan is voor deze eerst van belastbare winst sprake, 
indien hij bij latere verkoop meer ontvangt dan zijn kostprijs. De latente in-claim op de reserves 
der N V is door verkoop aan een ondernemer derhalve verdwenen, althans tijdelijk; deze claim 
herleeft echter weer indien de ondernemer op zijn beurt de aandelen doorverkoopt aan een 
particulier. 

Het vorenstaand onderscheid in fiscale gevolgen al naar gelang de verkoop van aandelen aan 
een particulier dan wel aan een ondernemer plaatsvindt is voor Van Dijckl aanleiding geweest 
een wijziging van de aanmerkelijk-belangregeling te bepleiten. Uitgaande van de op zich zelf 
juiste stelling dat men van een anti-misbruikregeling mag verwachten dat zij niet verder gaat dan 
voor haar doel—het bestrijden van misbruik—nodig is, stelt hij voor met een 20 %-tarief te belasten 
het verschil tussen de verkoopprijs en het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal, indien 
aandelen—onverschillig of zij al dan niet tot een aanmerkelijk belang behoren—worden verkocht. 
Hij maakt hierop twee uitzonderingen: verkoop vindt via de beurs plaats** of de koper is binnen-
lands natuurlijk persoon, die verklaart de aandelen niet voor zijn bedrijf te verwerven. In beide 

*Dit geldt niet indien hij een buitenlands ingezetene is die geen aanmerkelijk belang heeft. Omdat hieraan afhankelijk van 
het land van inwoning verschillende consequenties zijn verbonden, laat ik dit geval buiten beschouwing. **Van Dijck gaat 
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er van uit dat indien een ondernemer via normaal beursverkeer aandelen koopt, dit geschiedt voor tijdelijke belegging van 
overtollige kasmiddelen. Worden deze aandelen dan weer aan een particulier verkocht, dan herleeft de fiscale claim weer. 
Op dit standpunt is wel het een en ander aan te merken. Ik denk aan aankoop van aandelen door N v's, indien de aandeel-
houders in die N V overtollige liquiditeiten blijvend in de N v willen beleggen, of aankoop door institutionele beleggers 
enzovoorts. 



gevallen gaat deiB-claim over op de koper. Van Dijck is van mening dat op deze wijze wordt 
bereikt dat bij verkoop van aandelen is pas wordt geheven op het moment dat detB-claim op de 
reserves voor de fiscus verloren dreigt te gaan. 

Hoe interessant het voorstel van Van Dijck er op het eerste gezicht ook uitziet, toch geloof ik 
dat het bij nadere overweging moet worden afgewezen. Van Dijck gaat naar mijn mening het feit 
voorbij dat de latente 1B-claim van de fiscus op de reserves toch wel erg pover is. 

In hoofdstuk I, §4 heb ik er op gewezen dat het globale evenwicht mede is gebouwd op de 
dubbele belastingheffing over dividenden. Zou men nu deze ad calendas graecas uitstellen, dan 
zou dit uitstel een afstel zeer nabij komen en zou het door de fiscale wetgever beoogde globale 
evenwicht worden verstoord. In het voorstel van Van Dijck gebeurt dit, omdat het uitstel van 
1B over de niet-uitgedeelde winst blijft voortbestaan zolang de opvolgende aandeelhouders maar 
particulieren zijn. Vanwege deze uitholling van het globale evenwicht acht ik het voorstel van 
Van Dijck onjuist. 

Men kan het voorstel van Van Dijck ook nog op een andere wijze benaderen. Uitgaande van 
de juistheid van de gedachte dat de totale winst van de Nv—uiteraard minus v P B—uiteindelijk 
bij de aandeelhouders behoort te worden belast, kan men het voorstel van Van Dijck als een 
waardevolle bijdrage beschouwen om dit doel te verwezenlijken; een bijdrage welke heel wat 
meer effect sorteert dan art. 44 Wet 1B 1964.* Men is dan echter nog nauwelijks een stap verder 
gekomen ter oplossing van het probleem van de belastingheffing van de aandeelhouders in de 
besloten NV. Indien deze zich—zoals Roeloffsl dat zo typerend uitdrukt, niet aan de spelregels 
houden doordat zij geen of te weinig dividend uitkeren, zal de fiscale wetgever óók in het systeem 
van Van Dijck maatregelen moeten nemen—en naar mijn mening terecht—om de winstuitkering 
bij de besloten NV te stimuleren, althans de fiscale gevolgen van te weinig uitkeren daarvan zo 
veel mogelijk weg te nemen. Ten aanzien van dit punt mis ik in het voorstel van Van Dijck een 
oplossing.** 

Van Sikkelerus3  heeft een voorstel gedaan ter wijziging van de huidige aanmerkelijk-belang-
regeling dat in motivering en uitwerking enige gelijkenis vertoont met het voorstel van Van Dijck. 
Hij stelt dat de fiscus pas in het geweer mag komen, indien de fiscale claim op de niet-uitgedeelde 
winst definitief teloor dreigt te gaan. Hij noemt daarbij met name twee gevallen te weten: 
dat de nieuwe aandeelhouder aan wie de aanmerkelijk-belanghouder zijn aandelen heeft over-
gedragen niet meer subjectief belastingplichtig is voor de opbrengst van zijn aandelenbezit, zodat 
heffing van 1B over de liquidatie-uitkering voor zijn aandelen niet mogelijk zal zijn, en 
dat het aandelenbezit tot een bedrijfsvermogen gaat behoren, in welk geval niet het verschil van de 
liquidatie-uitkering en het destijds op de aandelen gestorte bedrag doch slechts het verschil tussen 

154 
	deze uitkering en de boekwaarde der aandelen belast wordt. 

*Zie blz. 69 hiervéér. **Kooiman' meent eveneens dat bij verkoop aan een ander natuurlijk persoon geen behoefte is aan 
een aanmerkelijk-belangregeling. Hij bepleit dan ook afschaffing van de regeling, behalve ingeval verkoop aan een eigen 
zaaksvermogen, zoals aan een eigen holding. Ik meen dat hiertegen hetzelfde kan worden aangevoerd als tegen het voorstel 
van Van Dijck. 



Wat het eerste geval betreft noemt Van Sikkelerus met name dat de aandelen aan een in het 
buitenland wonend natuurlijk persoon worden overgedragen. Hij stelt dat de tot 25% verhoogde 
dividendbelasting in dit geval de claim van de fiscus bij liquidatie veilig stelt. Ik zou daaraan 
willen toevoegen: behoudens de gevallen waarin Nederland met het betreffende buitenland een 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten op grond waarvan in beide landen 
de dividendbelasting wordt verlaagd. Voor het andere geval, te weten overdracht der aandelen 
aan een bedrijfsvermogen, stelt Van Sikkelerus verschillende maatregelen voor, welke ik hier niet 
in extenso zal herhalen, doch welke, indien men hen samenvat, neerkomen op compensatoire 
maatregelen bij de natuurlijke of rechtspersoon aan wie of aan welke de aandelen zijn overge-
dragen. 

Ik heb tegen de gedachtengang van Van Sikkelerus twee bezwaren. Het tenietgaan van de fiscale 
claim, welke bij liquidatie op de meerwaarde der aandelen bestaat, geldt ongeacht het aantal 
aandelen dat de aandeelhouder bezit. In dit opzicht acht ik dan ook het stellingnemen van Van 
Dijck principiëler omdat deze zijn voorstel niet tot de aanmerkelijk-belanghouder wil beperken, 
doch alle aandeelhouders daaronder wil begrijpen. Het andere bezwaar is hetzelfde dat ik ook 
al tegen het voorstel van Van Dijck heb aangevoerd en dat ik, om daarover toch maar geen 
misverstand te laten bestaan, in andere bewoordingen wil herhalen: door uitstel van belasting te 
geven over winsten welke in de besloten N V redelijkerwijs voor uitkering in aanmerking zouden 
komen, zó lang dat dit uitstel een afstel zeer nabij komt, wordt aan het globale evenwicht geweld 
aangedaan, doordat de dubbele belastingheffing van dividenden,—een der pijlers van het globale 
evenwicht—, bijna wordt gereduceerd tot enkelvoudige heffing van v P B. 

Roeloffsi heeft de juistheid van de eerste rechtsgrond meer fundamenteel bestreden. Hij merkt 
terecht op dat er besloten NV's zijn, welke naar verhouding evenveel dividend uitkeren als open 
NV's en dat er open NV's zijn—de zogenaamde groeifondsen—welke zeer weinig dividend uit-
keren. De conclusie welke hij hieraan verbindt is dat, als de wetgever een zeker deel van de winst 
nogmaals bij aandeelhouders als uitgedeelde winst wil belasten, open en besloten NV's naar 
gelijke regels tot een gelijke dividendpolitiek moeten worden 'veroordeeld'. Ik acht deze conclusie 
onjuist. Uit zijn stellingen vloeit hoogstens voort dat de belastingheffing van de aandeelhouders 
in een besloten Nv, welke dezelfde dividendpolitiek als een open N V voert, niet mag verschillen 
van de belastingheffing van de aandeelhouders in zulk een open N V. Voor de aandeelhouders in 
de overige besloten N V's, welke niet een dergelijke uitdelingspolitiek voeren, behoudt de rechts-
grond echter betekenis. In wezen is dit dus weer hetzelfde als ik tegen het voorstel van Van Dijck 
heb aangevoerd. 

De vraag rijst dan wanneer men kan stellen dat, hetzij de ene, hetzij de andere uitdelingspolitiek 
aanwezig is, waarbij men belandt in de uitwerking van de aanmerkelijk-belangregeling 
(zie §2 en 3 van dit hoofdstuk). Wat de opmerking van Roeloffs over de groeifondsen betreft, merk 
ik op dat ook bij deze NV's de dividendpolitiek door zakelijke en objectieve factoren wordt bepaald. 
Men mag van de fiscale wetgever toch niet verlangen dat hij fiscale gevolgen verbindt aan het 
feit dat de dividendpolitiek van de open NV's zekere verschillen vertoont. 
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Indien men de wat gezwollen beeldspraak, waarin de bewindslieden vervallen om de groot-
aandeelhouder in de besloten N. v. te schilderen—hij zou van het tweespan t B-V P B, de Is afspan-
nenl—, tot zijn juiste proporties terugbrengt, dan blijft over dat door een te geringe dividenduit-
kering een der pijlers waarop het globale evenwicht is gebouwd, te weten de dubbele belasting-
heffing van dividenden, zou worden ondermijnd, indien er geen aanmerkelijk-belangregeling zou 
zijn. Alszodanig acht ik de eerste rechtsgrond dan ook juist. Het valt overigens op dat de bewinds-
lieden de aanmerkelijk-belangregeling niet duidelijker als een uitvloeisel van het globale evenwicht 
beschrijven. Dit geschiedde zeer onomwonden door Van den Berge2  in een voordracht, gehouden 
in 1961 voor het Departement West-Brabant van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 

Met betrekking tot de eerst aangevoerde rechtsgrond verdient een vraag van 'zeer vele leden' 3  
der Tweede Kamer de aandacht. Zij vroegen sinds wanneer het in Nederland een rechtsgrond is 
voor handhaving van een uiterst bezwaarlijk fiscaal regime is, dat dit regime zo practisch is. De 
bewindslieden4, erkentelijk voor deze vraag, knoopten daaraan opnieuw een beschouwing vast 
over het aanmerkelijk belang en gingen naar mijn gevoelen daarbij hoffelijker op deze vraag in 
dan de vraagstellers verdienden. De vraag gaf namelijk een verdraaide voorstelling van het betoog 
in de Nota. Daarin werd in het geheel niet als rechtsgrond voor de aanmerkelijk-belangregeling 
aangevoerd, dat deze regeling zo practisch was, doch werd een rechtsgrond aangevoerd, welke 
als zodanig van practische aard werd genoemd. Ik zie niet in waarom dat niet zou mogen. 

Ter afronding van deze beschouwing over de eerste rechtsgrond zou ik nog willen opmerken, 
dat uit het vorenstaande blijkt dat het centrale thema van de eerste rechtsgrond is de vergelijking 
van de aandeelhouder in de besloten N V met de aandeelhouder in de open NV. 

De tweede rechtsgrond: De oneigenlijke beschikking over de aanspraken op de vennootschapsreserves 
Wenden wij ons nu tot de tweede voor de aanmerkelijk-belangregeling aangevoerde rechts-

grond, welke door de bewindslieden van theoretische aard werd genoemd en welke er op 
neerkomt dat de aanmerkelijk-belanghouder door de verkoop zijner aandelen handelt alsof hij ten 
bate van zichzelf over de reserves der vennootschap had beschikt. Deze rechtsgrond is bepaald 
moeilijker te vatten dan de eerste. Ik zou haar willen aanduiden als: de oneigenlijke realisering 
van de aanspraken op de ondernemingsreserves. Ik meen dat deze omschrijving het feitelijk 
gebeuren waarop de bewindslieden doelen beter weergeeft. Behoudens het geval dat de vervreem-
ding aan de N V plaatsvindt, wordt door de vervreemding der aandelen immers niets aan het 
vermogen der NV onttrokken; men kan daarom niet zeggen dat door de vervreemding een 
beschikking over de ondernemingsreserves plaatsvindt.* 

Bij de tweede rechtsgrond dringt zich de vergelijking op met een der beide voor de aanmerkelijk-
belangregeling in de Leidraad 'B 1941 aangevoerde rechtsgronden, te weten het oneigenlijk bedrijf. 

In de opvatting van de opsteller van de Leidraad Is 1941 trad dit oneigenlijk bedrijf fiscaal 
slechts aan de dag, doordat de aanmerkelijk-belanghouder door de verkoop zijner aandelen de 
waarde van zijn aandeel in de ondernemingsreserves realiseerde. De bewindslieden stelden dat een 

*In dezelfde zin als door mij wordt verdedigd Van Sikkelerusb, die ter staving van zijn kritiek op de formulering der be-
windslieden nog verwijst naar arresten van de Hoge Raad uit 1959 4, handelende over de consolidation en 1960/ handelend 
over inkoop door de N v van prioriteitsaandelen. 



zekere realiteit aan de gedachtengang van de Leidraad Is 1941 niet kon worden ontzegd, zij het 
dat daaraan een bezwaar kleefde op grond van de structuur van ons belastingrecht. Het komt 
mij voor dat wij hier in wezen met dezelfde rechtsgrond te doen hebben.* 

Men krijgt daarbij de indruk, dat de bewindslieden de uitdrukking oneigenlijk bedrijf hebben 
laten vallen, omdat deze teveel suggereert dat de aanmerkelijk-belanghouder een soort persoonlijke 
ondernemer zou zijn, hetgeen in strijd is met hun uitgangspunt dat voor de belastingheffing van 
de besloten Nv aansluiting moet worden gezocht bij de belastingheffing van de open N v. 2  

De gelijkenis van de aanmerkelijk-belanghouder en de persoonlijke ondernemer wordt door de 
bewindslieden echter nergens categorisch ontkend. In de Nota 3  zeiden zij bijvoorbeeld ter inleiding 
op de tweede rechtsgrond 'Ook al wijst men de gelijkenis van aanmerkelijk-belanghouder en 
'ondernemer geheel af. . . enzovoorts'. Ik kan aan deze passage alleen maar de conclusie verbinden 
dat zij zelf die gelijkenis maar in het midden wilden laten. Uit de M. v. A. zou ik zelfs willen afleiden 
dat zij nog verder gingen en dat zij schoorvoetend toegaven dat er—wat ik zou willen noemen—een 
begin van gelijkenis bestaat. Ik meen dit te kunnen opmaken uit het antwoord dat de bewinds-
lieden gaven aan 'vele andere leden' 4, die niet zozeer aan de eerste rechtsgrond waarde hechtten 
als wel aan de overwegingen, welke aan het bestaande belastingregime ten grondslag lagen name-
lijk, dat de fiscale positie van de aanmerkelijk-belanghouder niet teveel mag afwijken van die 
van een ondernemer, die zijn bedrijf niet in de rechtsvorm van een N V uitoefent. De bewindslieden5  
antwoordden hierop dat zij niet ontkenden dat de vergelijking met de particuliere ondernemer een 
aspect vormde, dat niet uit het oog mocht worden verloren, zij het dat zij aan dit aspect een veel 
meer relatieve waarde toekenden dan de 'vele andere leden', die dit juist vooropstelden. 

In het gedeelte van de Nota dat over de tariefsreductie voor de v P n handelt, gingen de bewinds-
lieden nog veel verder. Daarin9  spraken zij over 'degene, die aan zijn aandelenbezit de positie 
'van ondernemer ontleent en voor zijn onderneming de vorm der NV met de fiscale consequenties 
'van dien destijds boven de persoonlijke ondernemingsvorm heeft gekozen.' 

Deze uitspraken geven voedsel aan het vermoeden dat bij de tweede rechtsgrond de gedachte 
dat de aanmerkelijk-belanghouder een zogenaamd oneigenlijk bedrijf zou hebben, het feitelijke 
uitgangspunt is geweest. Dat dit ook door anderen zo begrepen werd, leid ik af uit een opmerking 
van het Eerste Kamerlid De Wilde bij de mondelinge behandeling, die sprak over: 'De fictie, 
'dat het bezitten van een zeker aantal aandeelbewijzen in een familievennootschap gelijk wordt 
'gesteld met het uitoefenen van een onderneming .. Ik wijs voorts op de volgende woorden van 
Minister Hofstra tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Industrialisatienotas: 'Enerzijds 
'is er n.l. de belastingplichtige met het eigen bedrijf en anderzijds de belastingplichtige, die zijn 
'bedrijf heeft ingebracht in een N V en die op een gegeven ogenblik de geaccumuleerde winsten 
'van vele jaren realiseert, door de verkoop van zijn aankoop. De belastingplichtige realiseert in 
'wezen net zo goed een inkomensbestanddeel als de man, die een eigen onderneming had.' Ook 
C. van Soest9  laat zich in deze zin uit dat volgens de wettelijke regeling de aanmerkelijk-belang-
houder niet meer een pseudo-ondernemer is, doch dat hij in economisch opzicht wel een 
ondernemer is. 

Een nadere analyse van de tweede rechtsgrond zoals bewindslieden deze gaven, maakt duidelijk 
*Dit is ook de mening van Nouwenl. 
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dat deze rechtsgrond uitsluitend zin heeft, indien men haar plaatst in het kader van het oneigenlijk 
bedrijf. Ik wil dit als volgt toelichten. 

De individuele aandeelhouder heeft wel aanspraak op de reserves der vennootschap, doch 
kan niet over die reserves beschikken. De macht daartoe berust bij het (de) daarvoor in aan-
merking komende orgaan (organen) der Nv—meestal de algemene vergadering van aandeel- 
houders—welke aan de individuele aandeelhouder de reserves geheel of gedeeltelijk kan (kunnen) 
uitkeren. Indien een aandeelhouder echter de macht in de NV bezit, kan hij daarmede op elk door 
hem gewenst moment over de vennootschapsreserves beschikken door deze aan zichzelf en 
eventueel zijn mede-aandeelhouders te doen uitdelen. Hij heeft derhalve vrije toegang tot het 
ondernemingsvermogen, omdat hij zelf de sleutel bezit, die de poort daartoe opent. Men zou dit zo 
kunnen formuleren dat hij, zo niet formeel dan toch materieel, over de vennootschapsreserves 
kan beschikken. Verkoopt hij zijn aandelen dan heeft hij in financieel opzicht voor zichzelf 
hetzelfde resultaat bereikt alsof hij formeel de vennootschapsreserves zou hebben uitgedeeld. 

Indien deze parafrase van de tweede rechtsgrond juist is dan springt in het oog dat de aandeel-
houder met zulk een machtspositie en de persoonlijke ondernemer in een bepaald opzicht gelijkenis 
vertonen, namelijk dat beiden kunnen beschikken over het ondernemingsvermogen, de laatste 
zowel materieel als formeel*, de eerste alleen materieel. Ik realiseer mij dat ik met deze uitleg van 
de tweede rechtsgrond afwijk van de mening van de bewindslieden die ter illustratie van deze 
tweede rechtsgrond de aandeelhouder in de open NV wederom ten tonele voeren. Zou men deze 
vergelijking met de aandeelhouder in de open NV volhouden dan verliest de tweede rechtsgrond, 
zoals de bewindslieden haar uiteenzetten, naar mijn mening volledig haar betekenis. 

Hoe moet nu het oordeel over de tweede rechtsgrond luiden? Naar mijn mening is zij alleen 
juist indien men de gedachte van het oneigenlijke bedrijf eraan ten grondslag legt, doch dan is de 
formulering welke de bewindslieden aan de tweede rechtsgrond geven, onhoudbaar. Ik ben van 
mening dat de gedachtengang, welke van de tweede rechtsgrond het uitgangspunt vormt, juist 
is, doch dat de motivering en de formulering, welke de bewindslieden daaraan geven onjuist is. 
Een poging de tweede rechtsgrond in een nieuw gewaad te kleden moge hieronder worden 
ondernomen. 

Uitgangspunt is voor mij de hiervóór** beschreven disharmonie, welke bij de besloten N V 
in meer of mindere mate bestaat tussen haar juridische en maatschappelijke realiteit. Hoewel zij 
in juridisch opzicht een Nv is, kan de besloten N V in maatschappelijk, economisch en financieel 
opzicht zeer veel gelijkenis met de persoonlijke onderneming vertonen. De persoonlijke onder-
nemer wordt voor zijn winst belast naar het progressieve 1B-tarief; daarentegen is slechts het 
proportionele v P B-tarief van toepassing, indien de persoonlijke ondernemer voor zijn onder-
neming de rechtsvorm der NV heeft gekozen. De aanmerkelijk-belangregeling kan men beschouwen 
als bedoeld om het tariefsverschil van t B en v P B te corrigeren in die gevallen waarin voor dat 
tariefsverschil geen reden is omdat er in maatschappelijk, economisch en financieel opzicht een 
gelijkheid bestaat. Het is dus een nadere uitwerking van de leer van het globale evenwicht, welke 

*Zelfs de commanditaire vennoot heeft nog een rudiment van vrije beschikkingsmacht over het ondernemingsvermogen 
doordat hij in tegenstelling tot de aandeelhouder in de N v de vennootschap kan opzeggen. "Zie blz. 96. 



op het eerste gezicht een afwijking van die leer inhoudt maar juist bedoeld is om een der pijlers 
van de leer van het globale evenwicht, te weten het verschil in tarieven van 1B en V P B beter tot 
zijn recht te laten komen. De tweede rechtsgrond kan men hiervan uitgaande als volgt formuleren: 
de gelijkenis tussen de aandeelhouder in een besloten Nv en de persoonlijke ondernemer in maat-
schappelijk, economisch en financieel opzicht kan zo groot zijn, dat het gelijkheidsbeginsel eist 
dat bij realisering door die aandeelhouder van zijn aanspraken op de vennootschapsreserves een 
aanvullende belastingheffing plaatsvindt teneinde het tariefsverschil van 1B en v P B te overbruggen. 
Het behoeft geen betoog dat die gelijkenis tussen de aandeelhouder in de besloten N V en de 
persoonlijke ondernemer niet lichtvaardig mag worden aangenomen. Of het huidige criterium van 
het aanmerkelijk-belanghouderschap hieraan voldoet, zal in de volgende paragraaf worden 
onderzocht. 

Het is in dit verband van belang de opvattingen van VanDijckl en Roeloffs 2  nader te onder-
zoeken. Ook zij beiden geven aan de tweede rechtsgrond een geheel andere uitleg dan de bewinds-
lieden doch het resultaat waartoe zij komen is geheel verschillend van het mijne. 

Van Dijck zegt dat het betoog van de bewindslieden er op neerkomt, dat de vermogenswinst 
van de groot-aandeelhouder economisch dezelfde betekenis heeft als een formele uitdeling der 
vennootschapsreserves. Hij stelt dat het uitgangspunt van deze vergelijking de aandeelhouder 
is. Deze wordt belast voor de werkelijke uitdeling der reserves, doch dan doet het er niet toe of 
het een groot-aandeelhouder is of een kleine aandeelhouder. Op grond hiervan komt Van Dijck 
er toe het door hem hiervóór* besproken voorstel te willen toepassen op alle aandeelhouders 
ongeacht of zij al dan niet een aanmerkelijk belang hebben. Roeloffs volgt een zelfde redenering. 
Hij stelt kort en bondig dat de 'straf' voor onredelijk reserveren alle aandeelhouders groot of klein, 
dient te treffen. 

Het komt mij voor dat in de uitleg van Van Dijck en Roeloffs de betekenis van de tweede rechts-
grond wordt miskend. Volgens M. v.T. 3  en M. v. A. 4  ligt aan de Wet 1B 1964 de gedachte ten grond-
slag dat de waarde-aanwas van het aandeel voor de aandeelhouder inkomen wordt op het moment 
dat die waarde-aanwas wordt gerealiseerd door een handeling tussen de betrokken aandeelhouder 
en de Nv. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van zulk een handeling is dividenduit- 
kering. Wanneer daarentegen realisatie van de waarde-aanwas van het aandeel geschiedt door 
een handeling tussen de aandeelhouder en een derde—bijvoorbeeld verkoop van het aandeel-
dan ligt economisch de transactie in de vermogenssfeer, en is er geen reden voor belastingheffing. 
Uitgaande van deze gedachtengang valt niet in te zien waarom aandeelhouders, die hun aandelen 
verkopen met een soort vermogenswinstbelasting zouden moeten worden getroffen. Dit geldt 
zowel voor de aandeelhouders in de open N V als die in de besloten N V. In dit opzicht bestaat er 
tussen hen geen verschil. 

De vraag rijst hoe deze gedachtengang met de tweede rechtsgrond in overeenstemming is te 
brengen. Zoals gezegd dient men daarbij het onderscheid in open en besloten N V's terzijde te laten 
en de positie van de groot-aandeelhouder in de besloten N V te vergelijken met die van de parti-
culiere ondernemer. Indien de gelijkenis in beider positie zeer opvallend is, neemt de fiscale wet- 

*Zie blz. 153. 
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gever afstand van de juridische realiteit en doet hij het voorkomen alsof die groot-aandeelhouder 
door vervreemding van zijn aandelen zelf zijn part in het ondernemingsvermogen der NV heeft 
verkocht. 

Vergelijking der beide rechtsgronden leert het volgende. 
In de eerste rechtsgrond is de verhouding tussen de aandeelhouders in de open N V en die in de 

besloten NV het uitgangspunt. Het gaat erom ter handhaving van het globale evenwicht—dat 
mede steunt op een zekere dividendpolitiek—een dam op te werpen tegen het ontbreken van zulk 
een dividendpolitiek, waarbij het om het even is of de noodzaak tot interne financiering dan wel 
het motief van belastingbesparing heeft geleid tot de reservering. De eerste rechtsgrond hangt 
nauw samen met wat ik heb aangeduid als de vermenging van belangen, welke bij de besloten 
N V kan voorkomen. 

In de tweede rechtsgrond daarentegen dient uitgangspunt te zijn de gelijkenis van de aandeel-
houder in de besloten NV en de persoonlijke ondernemer. Bij deze rechtsgrond staat de disharmonie 
tussen de juridische en de maatschappelijke realiteit van de besloten NV op de voorgrond. 

Nog in een ander opzicht bestaat er verschil tussen de beide rechtsgronden. De eerste heeft 
betrekking op de vorming der vennootschapsreserves, de tweede op de beschikking over de 
aanspraken op die reserves. Men zou daarom ten aanzien van de reservering de eerste rechtsgrond 
anterieur en de tweede posterieur kunnen noemen. 

Het bovenstaande komt, voorzover de eerste rechtsgrond betreft, vrij nauwkeurig overeen 
met wat de bewindslieden hebben opgemerkt. Daarentegen wijk ik wat de tweede rechtsgrond 
betreft in sterke mate van hen af. Ik meen dat zij bij de uiteenzetting van deze rechtsgrond te 
krampachtig hebben vastgehouden aan de verhouding van open N V en besloten NV. Ik meen dit 
nader te kunnen aantonen door de punten van overeenstemming en van verschil tussen beide 
rechtsgronden te verklaren. 

De beide rechtsgronden vinden hun oorzaak in twee verschillende aspecten van één en dezelfde 
eigenschap van de besloten N V, welke door mij hiervóór* als de meest karakteristieke eigenschap 
van de besloten NV is omschreven, zij het dat die eigenschap zich meer of minder duidelijk kan 
voordoen. Ik heb het oog op het feit dat de aandeelhouder in de besloten NV behalve als gevolg 
van het aandeelhouderschap sec nog in een andere verhouding staat ten opzichte van de N V en/of 
ten opzichte van de overige aandeelhouders. Naarmate in een besloten NV de ontwikkeling van 
de beslotenheid naar de openheid verder is voortgeschreden, neemt de betekenis van deze eigen-
schap van de besloten NV af en derhalve ook van de beide karaktertrekken, welke ik heb gemeend 
uit de bedoelde eigenschap van de NV te mogen afleiden, te weten de disharmonie tussen haar 
juridische en maatschappelijke realiteit en de vermenging van belangen. Bij de ontwikkeling van 
beslotenheid naar openheid, slijt de eerstgenoemde karaktertrek sneller dan de laatstgenoemde. 

Schematisch zou ik dit als volgt willen weergeven. De besloten NV is in maatschappelijk, 
economisch en financieel opzicht een vorm welke ergens het midden houdt tussen de persoonlijke 
onderneming en de open NV. Er bestaat echter een grote verscheidenheid bij de besloten NV's. 
Een deel ervan lijkt maatschappelijk, economisch en financieel nog zo veel op de persoonlijke 

*Zie blz. 95. 



ondernemingen dat zij daarmee in zekere zin worden vereenzelvigd, hetgeen een andere uitdruk-
king is voor de disharmonie tussen haar juridische en maatschappelijke realiteit. Dat bij deze 
groep eveneens vermenging van belangen aanwezig is behoeft geen betoog. De tweede rechts-
grond zoals ik die opvat is uitsluitend bedoeld voor deze groep besloten NV's, terwijl de eerste 
rechtsgrond mede voor deze groep van toepassing is. Daarnaast is er een andere groep van besloten 
N v's, welke al enigszins de ontwikkeling naar de openheid heeft meegemaakt. Van deze groep 
kan men Met meer zeggen dat er disharmonie bestaat tussen haar maatschappelijke en juridische 
realiteit, doch er is nog wel een verwevenheid van de belangen van de aandeelhouders onderling 
en met de N v. Voor deze groep van besloten NV's is de eerste rechtsgrond van toepassing doch 
niet de tweede. Tenslotte is er dan nog een laatste groep van besloten N v's, welke zozeer in de 
richting van de openheid is ontwikkeld—met name ten aanzien van de dividendpolitiek—dat 
zelfs de eerste rechtsgrond niet meer toepasselijk is. 

Op grond van herleiding tot dezelfde eigenschap van de besloten Nv vertonen beide rechts-
gronden punten van overeenstemming. Zij vertonen echter ook verschilpunten, welke zijn terug 
te voeren tot de verschillende karaktertrekken der besloten N V waarmee zij corresponderen. Het 
komt mij voor dat de bewindslieden de fout gemaakt hebben dat zij op basis van twee verschil-
lende rechtsgronden één regeling hebben ontworpen, waarbij onvoldoende aandacht is besteed 
aan de verschillen in beide rechtsgronden, welke om een verschil in uitvoering vragen. 

Vóórdat ik nader op de uitvoering van de aanmerkelijk-belangregeling inga, wil ik nog aan-
dacht besteden aan de vraag of er wellicht nog andere rechtsgronden voor deze regeling zijn aan 
te voeren. Ik denk daarbij met name aan wat De Langen' beschreef als het algemeen doel der 
regeling te weten de draagkracht van bepaalde groot-aandeelhouders beter te benaderen. Indien 
deze stelling*—welke door Van Dijck 3  in een inleiding voor de Vereniging van Belastingweten-
schap werd overgenomen—juist is, dan geldt zij voor elke aandeelhouder; terecht strekt Van 
Dijck zijn hiervóór** ter sprake gebracht voorstel dan ook tot alle aandeelhouders uit, ongeacht 
of zij al dan niet een aanmerkelijk belang hebben. Men kan dan echter niet meer het draagkracht-
beginsel als een rechtsgrond voor de aanmerkelijk-belangregeling aanmerken. Wat Hofstra in 
zijn bespreking van het proefschrift van Minder als rechtsgrond voor het aanmerkelijk belang 
aanvoerde gaat in ongeveer dezelfde richting als De Langen. Letterlijk merkte Hofstra 00: Wij 
'hebben integendeel te maken met een probleem waar de belasting-wetgevers van vele landen mee 
'worstelen, n.l. dat van de vermogensvermeerderingen die niet door de 'gewone' inkomstenbe-
lasting worden getroffen, maar die herhaaldelijk nauwelijks een ander karakter dan inkomen 
'hebben, en die, ook voorzover hun karakter wél anders is, verrijkingen vormen van een zodanige 
'aard, dat het tegenover de andere belasting-betalers moeilijk is ze onbelast te laten'. Ik herhaal 
mijn opmerking van zaven: indien dit zo is waarom geldt dit dan alleen voor de aanmerkelijk-
belanghouder?*** 

Een geheel andere rechtsgrond voor de aanmerkelijk-belangregeling is de gedachte welke door 
Poppers° naar voren is gebracht en welke er op neerkomt dat de fiscus—wiens doel het is de totale 

*Ik wijs erop dat Spaanstral deze stelling in meer algemene zin uitwerkte toen hij, ter verdediging van de algemene ver-
mogenswinstbelasting, als belangrijkste argument aanvoerde dat de vermogenswinst de draagkracht vergroot. **Zie blz. 153. 
***In dezelfde zin als door mij wordt verdedigd Poppers.' 
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winst van de NV, na aftrek uiteraard van de v PB, met 1B te treffen—door middel van de aan-
merkelijk-belangregeling een versnelde belastingheffing tot stand brengt. Deze gedachte vertoont 
veel overeenstemming met de hierna te bespreken voorschottheorie, zodat ik mijn oordeel hierover 
tot zo lang wil opschorten. 

§2. TOETSING VAN DE HOOFDZAKEN VAN DE AANMERKELIJK-BELANGREGELING 

AAN DE BEIDE RECHTSGRONDEN 

De deelgerechtigdheid in het nominaal gestorte aandelenkapitaal als criterium voor de 
machtsuitoefening in de NV 

Bij de toetsing van de aanmerkelijk-belangregeling aan de beide rechtsgronden wil ik onder-
scheid maken in de hoofdzaken en de details. Als de hoofdzaken, welke in deze paragraaf aan 
de orde komen, beschouw ik; 
a. het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap; 
b. de wijze waarop de aanmerkelijk-belangwinst wordt berekend; 
c. het tarief waarnaar de aanmerkelijk-belangwinst wordt belast. 

Het onderzoek naar het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap dient zich te 
richten op het bezit van een derde gedeelte der aandelen, op de bewakingstermijn van vijf jaren 
en op de bepalingen betreffende de familiegroep. 

Aan de vraag of het gerechtigd zijn in een derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelen-
kapitaal in een NV als criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap in overeenstemming 
met beide rechtsgronden is, dient de vraag vooraf te gaan, of het percentage van het in totaal op 
aandelen gestorte bedrag de beste graadmeter is om de macht in de Nv aan te duiden. Deze vraag 
is minder eenvoudig te beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Indien men bevestigend zou 
antwoorden omdat de aandeelhoudersvergadering volgens het Wetboek van Koophandel in de 
Nv het hoogste orgaan is en het stemrecht in het algemeen evenredig is aan het aandelenbezit, 
dan zou men miskennen dat er talloze juridische constructies bestaan waardoor de macht der 
aandeelhouders wordt beknot. De feitelijke verhoudingen, hetzij tussen aandeelhouders onder-
ling hetzij tussen de aandeelhoudersvergadering en andere organen der Nv kunnen eveneens tot 
inperking van de macht van aandeelhouders leiden. De storting op alle aandelen behoeft voorts 
—ook beneden 100 %—niet gelijk te zijn. 

Nu kan de fiscale wetgever dunkt mij, op twee wijzen aangeven dat iemands macht in een NV 
van dien aard is dat de aanmerkelijk-belangregeling in werking moet treden. Hij kan dat doen door 
ófwel bepaalde meer of minder exacte criteria aan te wijzen waaraan voldaan moet worden, wil er 
van machtsuitoefening sprake zijn, ófwel hij kan de wijze waarop de machtsuitoefening geschiedt 
niet nader aanduiden, doch het oordeel of er sprake is van een bepaalde mate van machtsuit-
oefening delegeren aan de uitvoerende macht, respectievelijk in laatste instantie aan de rechterlijke 
macht overlaten. De bewindslieden hebben duidelijk voor de eerste methode geopteerd en daarbij 
als enig criterium voor de machtsuitoefening het percentage waarvoor de aandeelhouder in het 
nominaal gestorte aandelenkapitaal der NV gerechtigd is, aangewezen. Dit criterium is in vele 



gevallen ondeugdelijk. Ik denk daarbij aan de mogelijkheid het stemrecht van aandeelhouders 
te beperken (art. 44b lid 4 Wetboek van Koophandel), aan de mogelijkheid dat op niet-volge-
storte aandelen hetzelfde stemrecht wordt uitgebracht als op volgestorte aandelen, aan de moge- 
lijkheid het stemrecht gelijk te maken voor aandelen met verschillende coupure, enzovoorts. Toch 
meen ik dat andere criteria, al dan niet in samenhang met het percentage aandelen, nog meer 
ondeugdelijk zouden zijn.* Zulke criteria zouden kunnen zijn bepaalde machtsposities, hetzij via 
prioriteitsaandelen, hetzij via oligarchische clausules met betrekking tot winstvaststelling, winstver-
deling, bindende voordrachten voor benoeming van directeuren en commissarissen, het recht tot 
commissarisbenoeming buiten de aandeelhoudersvergadering om, enzovoorts, terwijl combinaties 
daarvan ook nog mogelijk zijn. Men komt daarmee echter in een wirwar van mogelijkheden, welke 
het de fiscale wetgever onmogelijk maken daaruit een verantwoorde keuze te doen, respectievelijk 
al deze mogelijkheden wetstechnisch in een schema onder te brengen.** Men is dan geneigd zijn 
heil bij de andere methode te zoeken, welke inhoudt dat zodra een aandeelhouder een bepaalde 
macht in de NV bezit, hij een aanmerkelijk belang heeft, waarbij de vraag wanneer gezegd kan 
worden dat hij die macht uitoefent, van geval tot geval door de uitvoerende macht en de belasting-
rechter wordt beoordeeld. 

Met deze oplossing is men echter nog verder van huis. Niet alleen opent men daarmee de poort 
tot rechtsonzekerheid, doch bovendien zullen willekeur en rechtsongelijkheid hun intrede doen. 
Wat dit laatste betreft veroorloof ik mij te verwijzen naar de talrijke beslissingen over de waar-
dering van incourante aandelen voor de heffing van vermogensbelasting. Doordat de Hoge Raadl 
het standpunt inneemt dat de wijze van waardering—en met name de keuze tussen de intrinsieke 
waarde, rentabiliteitswaarde, rendementswaarde, liquidatiewaarde enzovoorts—een feitelijke 
aangelegenheid is welke ter beoordeling staat van de Gerechtshoven—vroeger de Raden van 
Beroep***—zag men dat de Raden van Beroep, in nagenoeg identieke situaties tot geheel verschil-
lende opvattingen met betrekking tot de wijze van waardering kwamen.**** Dit gold met name 
voor de gevallen waarin de machtsuitoefening in de NV bepalend of mede-bepalend werd geacht 
voor het gekozen waarderingssysteem. 

Aangezien ik de methode van vage wetstermen, waarvan de uitwerking in laatste instantie aan 
de rechter wordt overgelaten, verwerpelijk acht ter bepaling van de machtsuitoefening in de N V 
kom ik weer terug tot het percentage waarvoor men in het nominaal gestorte aandelenkapitaal ge-
rechtigd is als het beste—beter gezegd minst slechte—criterium om de mate van machtsuitoefening 
in de N V te meten. Een belangrijk pluspunt wil ik daarbij nog noemen dat dit criterium behalve een 
aanduiding van de macht van de aandeelhouder tevens een aanduiding van diens financieel belang 
bij de NV inhoudt, hetgeen wetstechnisch een vereenvoudiging oplevert in zoverre het financieel be-
lang de grondslag vormt voor de berekening van de aanmerkelijk-belangwinst. De fiscale wetgever 
zou ook als criterium het percentage aandelen dat de aandeelhouder bezit kunnen aanhouden. Hij 
benadert dan het stemrecht en dus de machtsuitoefening beter, doch het voordeel van de wetstech- 	163 
nische vereenvoudiging bereikt hij dan in mindere mate. Ik geef daarom de voorkeur aan de be- 

Ik maak op deze stelling op blz. 186 een uitzondering. **Ik breng in herinnering de omschrijving van de Engelse fiscale 
wetgever van close company; zie blz. 110 hiervóór. ***In latere jaren is de Hoge Raad 2  op dit standpunt enigszins terugge-
komen. ****Antal 2  spreekt terecht van 'willekeur'. 



staande methode. Ik realiseer me daarbij dat het criterium van het gestorte aandelenkapitaal tot 
moeilijkheden kan leiden bij niet-volgestorte aandelen. 

Het is niet onaardig in dit verband een anomalie te signaleren met betrekking tot de relatie 
tussen macht en belang zoals deze in de gewisselde stukken tot uiting komt. 'Zeer vele leden"- 
der Tweede Kamer merkten op dat de bewindslieden ten onrechte geen onderscheid hadden 
gemaakt tussen verschillende soorten aandelen. Met name wezen zij erop dat op prioriteitsaan-
delen meestal een matig dividend wordt gedeclareerd en dat deze aandelen hun waarde ontlenen 
aan de macht, welke zij hun bezitter verschaffen. Verkoop met winst zou derhalve niet met aan-
merkelijk-belangwinst belast moeten zijn, omdat deze winst haar grond geenszins in de reserves 
der Nv zou vinden, doch in de bedoelde rechten*. De bewindslieden 3  antwoordden hierop dat 
een dergelijk onderscheid in verschillende soorten aandelen naar hun mening overbodig was, 
omdat uit hun beschouwingen over de grondslag der aanmerkelijk-belangregeling reeds zou 
voortvloeien dat vervreemdingswinst, waarin geen recht op de reserves van de N V is belichaamd, 
niet onder de aanmerkelijk-belangregeling zou vallen. De bewindslieden voegden daaraan toe: 

. . dat bij de beantwoording van de vraag of iemand bij de N V een aanmerkelijk belang heeft, 
'deze aandelen buiten beschouwing worden gelaten'. 

Deze toevoeging acht ik bepaald onjuist. Ik begrijp dat de bewindslieden het bezit van priori-
teitsaandelen waaraan een grote macht kan zijn verbonden, in verband met wetstechnische pro-
blemen niet als afzonderlijk criterium willen gebruiken ter vaststelling van de machtsuitoefening, 
welke zij in de beide rechtsgronden voor de aanmerkelijk-belangregeling zo centraal stelden. Dat 
zij echter het bezit van deze aandelen—en van andere aandelen welke geen recht op de reserves 
geven—buiten de berekening van het percentage aandelen willen laten, is een veronachtzaming 
van het feit, dat op deze aandelen ook het normale stemrecht kan worden uitgeoefend. Het zet 
bovendien de poort open voor allerlei kunstmatige constructies.** 

Het criterium van een derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in overeenstemming 
met de eerste rechtsgrond 

Met betrekking tot de vraag of het gerechtigd zijn in een derde gedeelte van het nominaal gestorte 
aandelenkapitaal als criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap in overeenstemming 
is met de eerste rechtsgrond, dient men zich te realiseren dat de betekenis van deze rechtsgrond 
is gelegen in het opvangen van de fiscale gevolgen van een winstverdelingspolitiek, waarbij zoveel 
mogelijk winst in de NV wordt gehouden. De vraag spitst zich dan toe tot de volgende: hoeveel 
macht dient een aandeelhouder in een Nv te bezitten om invloed op de winstverdeling te kunnen 
uitoefenen? Ik meen dat daarvoor de meerderheidsmacht niet beslist noodzakelijk is. De telkens 
herhaalde stelling van de bewindslieden dat de aanmerkelijk-belanghouder—toen zij dat in de 
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	*Een soortgelijk standpunt is met betrekking tot het Besluit i s 1941 door de Hoge Raad' in 1960 verkondigd, in een 

geval waarin prioriteitsaandelen door een N V werden ingenomen en daartegenover gewone aandelen met dezelfde winst-
rechten werden uitgereikt benevens een bedrag van f250,— per prioriteitsaandeel werd betaald. De Hoge Raad stelde dat 
het bedrag van f 250,—een vergoeding vormde voor de rechten welke de prioriteitsaandeelhouder afstond en en dat deze 
vergoeding voor hem geen belastbare vrucht van het aandeel vormde. "In dezelfde zin Nouwen 4, Roeloffs5  en 
Van Soest-Van Soest'. 



Nota van M. v. T. schreven was het criterium nog 'meer dan een vierde gedeelte van het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal'—de macht in de N V bezit, onderschrijf ik geenszins. Het is natuurlijk 
wel mogelijk dat iemand met 26 % de macht in de N V bezit, doch dit zal toch wel een uitzonderings-
geval blijven. De verhoging van het criterium tot één derde gedeelte brengt hierin geen wezenlijke 
verandering. Door de machtspositie van de aanmerkelijk-belanghouder zo te overdrijven bewijzen 
de bewindslieden echter meer dan voor hun doel nodig is, althans voorzover het de eerste 
rechtsgrond betreft. 

Iemand die voor een derde gedeelte in het nominaal gestorte aandelenkapitaal van een N V 
gerechtigd is, heeft wat de Duitsers noemen een SperrminoritM*. In zeer vele, zo niet de meeste, 
statuten van NV's wordt voor belangrijke besluiten een meerderheid van meer dan twee/derde 
der uitgebrachte stemmen vereist. Volgt hier al uit dat iemand met een derde gedeelte der stemmen 
in veel gevallen juridisch een SperrminoritM heeft, veel belangrijker is dat hij beschikt over wat 
ik zou willen noemen negatieve macht, welke feitelijk een Sperrminoriat zeer nabij komt. Door 
de grootte van zijn aandelenpakket is hij, zelfs al zijn alle overige aandeelhouders verenigd, een 
niet te verwaarlozen factor in het vennootschappelijk bestel. Ook in vennootschapsland geldt de 
democratische regel dat de meerderheid niet blijvend en compromisloos de wil van een belang-
rijke minderheid kan negeren. Sprak ik zoéven van de negatieve macht van een aandeelhouder, 
die een derde gedeelte der stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders kan uit-
brengen, dezelfde positie van negatieve macht heeft de aandeelhouder, die gerechtigd is in een 
derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal. Al bezit zulk een aandeelhouder dan 
niet de beschikkingsmacht over de reserves der vennootschap, het betekent wel dat het voeren 
van een bepaalde dividendpolitiek veelal niet zonder zijn toestemming kan geschieden. En om die 
dividendpolitiek gaat het nu juist bij de eerste rechtsgrond. 

In de M. v. A. deelden de bewindslieden 2  mede, dat zij een grens van een vierde gedeelte wel 
het uiterste achten om de aanmerkelijk-belangregeling in redelijke mate aan haar doel te doen 
beantwoorden. Ik erken dat men erover kan twisten of 'meer dan een vierde gedeelte' reeds een 
niet te verwaarlozen minderheid is als boven geschetst, dan wel, dat deze pas begint bij 'tenminste 
een derde gedeelte'. Naar mijn gevoelen is dit laatste criterium beter, mede omdat het meer in 
overeenstemming is met de in Nederland meest gangbare Sperrminoriat voor belangrijke 
beslissingen. 

Dat als gevolg van de aanneming van het amendement Portheine de in het ontwerp oorspron-
kelijk opgenomen grens van 'meer dan een vierde gedeelte' is verhoogd tot 'tenminste een derde 
gedeelte', acht ik dan ook om de negatieve macht als hiervoor weergegeven te begrenzen, bepaald 
een verbetering, ook al heeft het er de schijn van dat hierbij politieke invloeden een grotere rol 
hebben gespeeld dan wetssystematische. 

In het oorspronkelijke amendement Portheine werd als criterium voorgesteld 'meer dan een 	165 
derde gedeelte', doch op dringend verzoek van de Staatssecretaris 3  bij de mondelinge behandeling 

'In 1923 wees Bildlanderl er reeds op, dat een gequalificeerde minderheid van 26% van het aandelenkapitaal in een 
AG op grond van de bepalingen in het Handelsgesetzbuch statutenwijziging kan tegengaan en zodoende een geducht 
wapen vormt waarmee concessies van de meerderheid kunnen worden afgedwongen. 



werd het amendement gewijzigd in 'tenminste' een derde gedeelte. Ik acht deze wijziging geen 
verbetering, omdat in een groot aantal gevallen een derde gedeelte en niet méér dan een derde 
gedeelte de Sperrminoritk is.* 

Voor de goede orde merk ik nog op, dat de bewindslieden aan de Sperrminoritk kennelijk 
niet zoveel betekenis hechtten. In de M. v. A. 1  werd door hen opgemerkt: 'Dat ons vennootschaps-
'recht geen speciale bevoegdheden verbindt aan een 25 pct.-belang is voor een belastingheffing 
'van het inkomen en de winst, welke zeer sterk is georiënteerd op de maatschappelijke-financiële 
'betekenis van de feiten, niet beslissend'. Ik zou hierbij willen opmerken dat men de Sperrminoritk 
als zulk een speciale bevoegdheid kan beschouwen en dat de machtspositie, welke daaraan 
voor de bezitter kan worden ontleend voor deze 'een maatschappelijke-financiële betekenis', zelfs 
een belangrijke, heeft. 

Nu is het niet moeilijk casusposities te construeren waarin de grens van een derde gedeelte 
van het nominaal gestorte aandelenkapitaal onjuist werkt. Het kan zijn dat iemand met aan-
zienlijk meer dan een derde van het nominaal gestorte aandelenkapitaal niet over een zodanige 
zeggenschap in de N V beschikt als in overeenstemming is met de grootte van zijn aandelenbezit, 
bijvoorbeeld doordat een ander over prioriteitsaandelen met vèrgaande bevoegdheden beschikt. 
Een ander voorbeeld is dat in de Nv wel- en niet-volgestorte aandelen zijn uitgegeven; degene die 
laatstbedoelde aandelen bezit, heeft een groter gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal en 
dus van de stemmen dan met het door hem gestorte aandelenkapitaal overeenkomt. Het kan 
omgekeerd zo zijn dat iemand met een gering aantal aandelen de N V beheerst bijvoorbeeld door-
dat hij prioriteitsaandelen bezit. Het is zelfs mogelijk dat men in een N V een aanmerkelijk belang 
bezit zonder dat men ook maar enige zeggenschap heeft. Ik denk hierbij aan de houder van een 
groot pakket certificaten van aandelen, die, hoewel hij als economisch eigenaar de feitelijke belang-
hebbende is, geen enkele zeggenschap bezit. Het administratiekantoor daarentegen oefent als 
juridisch eigenaar der aandelen alle aan de aandelen verbonden macht uit. Toch meen ik dat men 
de fiscale wetgever om deze gevallen niet hard mag vallen. Waar het om gaat is: dat de regel welke 
hij geeft, zoveel mogelijk de gevallen bestrijkt, welke in aanmerking komen om door de regel 
bestreken te worden en dat zo min mogelijk onder de regel gevallen worden gebracht, welke niet 
onder de regel thuishoren. Het komt mij voor dat door het criterium voor het aanmerkelijk-belang- 
houderschap van een derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal ten aanzien 
van de eerste rechtsgrond aan deze voorwaarden redelijk goed wordt voldaan, ondanks de zoéven 
aangestipte uitzonderingen. 

Het criterium van een derde gedeelte van het gestorte aandelenkapitaal in strijd met de tweede 
rechtsgrond 

166 
	Vragen wij ons nu af of het criterium van een derde gedeelte van het nominaal gestorte aan- 

5 1k heb hier niet het oog op art. 48a lid 2 W.v.K., waarin wordt bepaald dat aan de bindende voordracht voor benoeming 
van bestuurders en commissarissen, het bindend karakter kan worden genomen bij besluit, genomen met twee derden der 
uitgebrachte stemmen ; immers hieraan wordt toegevoegd dat deze twee derden der uitgebrachte stemmen de helft van het 
geplaatste aandelenkapitaal dienen te vertegenwoordigen. 



delenkapitaal in overeenstemming is met de tweede rechtsgrond. Ik wil dit nagaan zowel ten aan-
zien van zowel de versie, welke de bewindslieden geven van de tweede rechtsgrond, te weten de 
oneigenlijke realisering van de aanspraken op de vennootschapsreserves als van de versie welke 
ik hiervóór* heb ontwikkeld en welke gebaseerd is op een zodanige gelijkenis in maatschappelijk, 
economisch en financieel opzicht van de grootaandeelhouder in de besloten NV en de persoonlijke 
ondernemer, dat vervreemding door de eerste van zijn aandelen geacht kan worden gelijk te staan 
met vervreemding door de laatste van de bestanddelen van zijn ondernemingsvermogen. 

Al dadelijk springt in het oog dat een overtrokken beeld wordt gegeven, indien men stelt—
zoals de bewindsliedenl doen—dat degene die voor tenminste een derde gedeelte in het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal gerechtigd is de beschikkingsmacht over de vennootschapsreserves 
heeft, een beschikkingsmacht, welke hem zou toekomen door zijn macht over de besluitvorming 
van de organen der vennootschap. Bij de eerste rechtsgrond hebben de bewindslieden in soort-
gelijke termen een machtspositie van de aanmerkelijk-belanghouder toegedacht, doch dat was 
daar minder bezwaarlijk omdat de aanmerkelijk-belanghouder door zijn negatieve macht wel 
degelijk een zekere invloed heeft op de dividendpolitiek. Van geheel andere aard is echter de door 
hen gesuggereerde beschikkingsmacht over de vennootschapsreserves. Dit vereist een positief 
kunnen ingrijpen van de aanmerkelijk-belanghouder, welke positief ingrijpen in het geheel niet 
wordt gedekt door het aangegeven criterium. Natuurlijk kan men een aantal posities bedenken, 
waarbij iemand in het bezit van een derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal 
de macht in de Nv kan uitoefenen, doch dat zegt niets, immers het is nog veel gemakkelijker om 
gevallen te verzinnen waarin hij die macht niet kan uitoefenen. 

Dat zulk een pogen om allerlei posities te bedenken echter weinig zinvol is, blijkt als men de 
opmerking overweegt waarom 'vele andere leden' 2  der Tweede Kamer het 25 pct.-criterium aan-
vaardbaar achtten. Zij stelden: 'Men moet immers in aanmerking nemen eensdeels dat het bezit 
'van 25 pct. van de aandelen vaak al op zichzelf een beslissend overwicht in de aandeelhouders-
'vergadering verschaft, anderdeels ook dat in zeer vele besloten vennootschappen twee of meer 
'samenwerkende families elk 25 pct. of meer van de aandelen bezitten.' 

Ik laat nog maar in het midden dat deze kamerleden hun stukken óf onzorgvuldig lezen èf 
onzorgvuldig redigeren; de grens was immers meer dan 25 pct! Belangrijker is de vraag 
of de stelling 'dat in zeer vele besloten NV's twee of meer samenwerkende families elk 25 pct. 
'of meer der aandelen bezitten' van zo algemene bekendheid is, dat zij geen nadere toelichting 
behoeft. Ik voor mij betwijfel of dit geval zich nu wel zo vaak voordoet als hier wordt gesugge-
reerd. Die twijfel strekt zich zowel uit tot het feit dat zeer vele besloten NV's in handen zijn van 
twee of meer families als tot de veronderstelde samenwerking tussen die families. In de eerste 
generatie zal de samenwerking tussen de beide families geheel anders zijn dan in een later stadium, 
wanneer de belangentegenstelling een geheel andere inhoud krijgt; de managers die een laag 	167 
dividend voorstaan tegenover de andere familieleden, die een zo hoog mogelijk dividend willen. 
Laten we echter eens aannemen dat de stelling van de 'vele andere leden' der Tweede Kamer juist 
is. Dan nog meen ik dat tegen hun overweging als bezwaar moet worden aangevoerd dat zij voor 

*Zie blz. 159. 
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het aanmerkelijk belang een nieuw criterium invoeren te weten samenwerking tussen aandeel-
houdersgroepen, welke samenwerking zij echter tevens als een bewijs voor de juistheid van het 
meer dan 25 % criterium aanvoeren. Het lijkt mij een schoolvoorbeeld van een petitio principii. 

Wanneer de bewindslieden hadden duidelijk gemaakt dat in de overgrote meerderheid der 
gevallen met een aandelenbezit van een derde gedeelte de macht in de N V wordt uitgeoefend, dan 
zou het criterium ook voor hun tweede rechtsgrond aanvaardbaar moeten worden geacht. De 
bewindslieden komen echter niet verder dan algemeenheden in de trant van de volgende gemeen-
plaatsl : 'De 25 pct. grens sluit aan bij in de practijk voorkomende posities van groot-aandeel-
'houders die, ook bij gebreke van een meerderheid van de stemrechten, toch een substantiële 
'beschikkingsmacht met betrekking tot ondernemingsreserves geven welke de aandeelhouder van 
een open `Nv mist.' Laatstgenoemde opmerking is een antwoord op de opmerking van 'zeer vele 
leden'2  der Tweede Kamer, die van mening zijn, dat pas bij een bezit van meer dan 50 pct. kan 
worden gesproken van een beslissende invloed op de dividendpolitiek. Zoals reeds uiteengezet heeft 
men naar mijn mening reeds bij een lager percentage dan 50% op de dividendpolitiek een zodanige 
invloed gelijk aan die waarop de eerste rechtsgrond is gebaseerd. Ik acht het echter wel reëel het 
criterium van meer dan 50% aan te houden als het gaat om de omschrijving, welke door de bewinds-
lieden is aangeduid als de beschikkingsmacht over de vennootschapsreserves. 

Hoewel ik de tweede rechtsgrond, zoals de bewindslieden deze geven, verwerp, heb ik veel 
aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het criterium van een derde gedeelte van het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal in overeenstemming is met de door hen aangevoerde rechtsgrond. Ik 
deed dit omdat het ontkennend antwoord op deze vraag een aanwijzing vormt voor de juistheid 
van mijn stelling, dat de verschillende rechtsgronden om een verschil in uitvoering vragen. 

Dit blijkt ook wanneer men nagaat of het criterium van een derde gedeelte van het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal past in mijn versie van de tweede rechtsgrond. Ik meen dat dit bepaald 
niet het geval is. Pas als men de meerderheid in de N V bezit zou ik een gelijkenis willen aannemen 
tussen zulk een aandeelhouder en de persoonlijke ondernemer. Het is die meerderheid die niet 
alleen de aandeelhouder met recht het gevoel geeft, dat hij zich met de NV mag vereenzelvigen, 
maar ook stelt deze hem in staat de Nv te beheren alsof het zijn eigen zaak was. Behalve de 
meerderheid van het nominaal gestorte aandelenkapitaal—te kwalificeren als een juridische 
meerderheid—zou ik ook nog wel minder dan de helft als criterium willen accepteren, mits er daar-
naast een ander criterium wordt gegeven dat in samenhang met het aandelenbezit ondubbelzinnig 
de aanmerkelijk-belanghouder stempelt tot iemand die zijn onderneming in de vorm van een 
Nv drijft. Ik zal hierop in paragraaf 4 van dit hoofdstuk terugkomen. 

Een belangrijke tegenwerping dient echter nog te worden besproken. In de M. v. A. spreken de 
bewindslieded over het gevaar dat bij een 50 pct criterium tot een splitsing der machtspositie 
zou worden overgegaan. Dit zou kunnen geschieden door overdracht van een zodanig gedeelte 
der aandelen dat niet meer aan het criterium wordt voldaan. Ook bij de mondelinge behandeling 
heeft de Staatssecretaris4  bij de bespreking van het amendement Portheine op dit gevaar gewezen. 
Ik ontken niet dat de fiscus op deze mogelijkheid attent moet zijn, doch men dient de betekenis 
van dit gevaar nu ook weer niet te gaan overdrijven. Als zulk een splitsing een schijnhandeling 



inhoudt, kan de fiscus daartegen met de daarvoor geëigende middelen optreden, hoewel toege-
geven zij dat het bewijs daarvoor niet altijd gemakkelijk te leveren is. Is de splitsing daarentegen 
tussen de gerechtigden een reële zaak, dan heeft de fiscus zich daarbij neer te leggen. Dat men 
uitsluitend terwille van het ontgaan van het aanmerkelijk-belanghouderschap aandelen afstaat 
aan personen buiten de familiegroep zal naar mijn mening—behalve in die gevallen dat men juist 
tegen de grens aanzit—minder vaak voorkomen dan de bewindslieden suggereren. De mogelijk-
heid van splitsing is naar mijn mening echter geen reden om—zoals de bewindslieden suggereren—
het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap anders te leggen dan voortvloeit uit de 
rechtsgronden, welke voor de aanmerkelijk-belangregeling worden aangevoerd. 

Het aanmerkelijk-belanghouderschap als gevolg van de bewakingstermijn 
De periode van vijfjaar, gedurende welke het aanmerkelijk belang blijft bestaan, nadat de 

aandeelhouder heeft opgehouden aan de vereisten voor het aanmerkelijk-belanghouderschap te 
voldoen, kwam ook in het Besluit in 1941 en in het aan dit besluit ten grondslag liggende 
Einkommensteuergesetz van 1934 voor. Daarentegen was deze termijn in het Einkommensteuer-
gesetz van 1925 op tien jaar gesteld, zonder dat in 1934 motivering is gegeven waarom de 
verkorting van tien op vijfjaren plaatsvond.' 

De bewindslieden lichtten de bewakingstermijn niet toe, doch merkten in de M. v. A. 2  laconiek 
op, dat het op zichzelf niet verwerpelijk zou zijn de periode op tien jaren te stellen. 

De bewakingstermijn is als een noodzakelijk complement van het algemeen criterium voor het 
aanmerkelijk-belanghouderschap te beschouwen. Zonder de bewakingstermijn zou men zijn aan- 
merkelijk belang in vrij korte etappes kunnen verkopen en zou men de winst uit aanmerkelijk belang 
kunnen beperken tot dat deel dat meer is dan 33 1/3 % van het nominaal gestorte aandelenkapitaal. 

De vraag rijst of de bewakingstermijn wel voldoende bescherming biedt om de aanmerkelijk-
belangregeling tot zijn recht te laten komen. In hoofdstuk III heb ik bij de beschrijving van de 
aanmerkelijk-belangregeling uiteengezet wanneer een aandeelhouder onder dit fiscale regime 
valt. Ik heb niet aangegeven wanneer hij er niet onder valt, respectievelijk wanneer hij er niet meer 
onder valt. Op dit laatste, het verdwijnen van het aanmerkelijk belang, wil ik thans iets nader 
ingaan. Wanneer een aandeelhouder in een eenmans-N v meer dan drie kinderen heeft aan wie hij 
evenveel aandelen nalaat, dan zal in de daaropvolgende generatie het aanmerkelijk belang ver-
dwijnen. Zijn er in de eerste generatie reeds meer aandeelhouders dan zijn er minder nakomelingen 
in de tweede generatie nodig om de derde generatie vrij te krijgen en is het zelfs mogelijk dat de 
tweede generatie al geen aanmerkelijk belang meer heeft. Ik zou het zo willen stellen: meestal heeft 
de derde, soms al de tweede generatie niet meer een aanmerkelijk belang. 

Is er in de tweede of derde generatie toch nog een aanmerkelijk belang dan kan dat, behalve door 
voortgaande vererving, verdwijnen: ófwel door verkoop der aandelen, in welk geval de aanmerke-
lijk-belangwinst wordt afgerekend; ófwel door toetreding van nieuwe aandeelhouders—men 
denke aan introductie en of emissie per beurze, aan deelneming door een institutionele belegger 
enzovoorts—, waardoor de familiegroep(en) beneden het criterium van een derde gedeelte van het 
nominaal gestorte aandelenkapitaal komt (komen); 
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ófwel door omruil van aandelen ter gelegenheid van een fusie; 
ófwel door emigratie van de aanmerkelijk-belanghouder naar een land waarmee Nederland een 
belastingverdrag heeft gesloten ingevolge hetwelk de aanmerkelijk-belangregeling vervalt. 

Alleen in het eerste geval wordt de aanmerkelijk-belangwinst integraal afgerekend; in het tweede 
geval wordt meestal slechts een gedeelte afgerekend, te weten terzake van de claim welke de 
nieuwe aandeelhouders moeten betalen, respectievelijk in sommige gevallen terzake van de winst 
op aandelen welke verkocht worden vóórdat het aanmerkelijk belang is verdwenen. In het vóór-
laatste geval wordt, indien de aandeelhouder zulks verkiest, de aanmerkelijk-belangwinst niet afge-
rekend doch doorgeschoven naar de nieuwe aandelen; indien er in dit laatste geval een fictief aan-
merkelijk belang overblijft, behoudt de fiscus een zekere greep, welke echter vervalt bij het overlijden 
van de houder van het fictief aanmerkelijk belang.* Samenvattend zou ik willen stellen dat het maar 
een twijfelachtige zaak is of de fiscus zijn greep op de aanmerkelijk-belangwinst kan behouden. 

Het is in dit verband van belang de suggestie te memoreren welke 'vele andere leden' 2  der 
Tweede Kamer deden namelijk om het aanmerkelijk-belanghouderschap bij wetsfictie langer dan 
vijf jaren te laten bestaan indien tengevolge van kapitaalsvergroting deze positie en de daaraan 
verbonden fiscale claim na vijf jaren zou vervallen. Het is de moeite waard na te gaan in hoeverre 
deze suggestie in overeenstemming is te achten met de beide rechtsgronden voor de aanmerkelijk-
belangregeling. 

Wat de eerste rechtsgrond betreft, deze richt zich tegen een bepaalde reserveringspolitiek, welke 
in de ogen van de fiscale wetgever geacht wordt met instemming van degene, die over tenminste 
een derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal beschikt, tot stand te zijn gekomen. 
De fiscus bezit daardoor een claim op de aanmerkelijk-belangwinst, welke eventueel als gevolg 
van die reservering bij latere vervreemding der aandelen zou kunnen ontstaan. Ik zie geen reden 
waarom die claim zou moeten vervallen, indien de aandeelhouder in een later stadium niet meer 
aan het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap voldoet. Bezien vanuit de eerste 
rechtsgrond is de aanmerkelijk-belangregeling dan ook bepaald onvolledig; de bewakingstermijn 
is in deze slechts een pover hulpmiddel. De suggestie van bedoelde kamerleden was in dit opzicht 
dan ook de moeite van het overwegen waard geweest. 

Wat de tweede rechtsgrond betreft ligt de zaak geheel anders. Daar gaat het niet om vorming 
van reserves zoals bij de eerste rechtsgrond, maar om de positie welke de aandeelhouder inneemt 
op het moment van de vervreemding. De vraag is of hij dan de juridische of de feitelijke meerder-
heid der Nv bezit. Indien hij dan niet aan het criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap 
meer voldoet is er dus geen reden meer voor belastingheffing. In dit geval acht ik de bewakings-
termijn van vijf jaren voldoende om ongewenste manipulaties tegen te gaan. 

De bewindslieden2  hadden voor de suggestie der kamerleden wel waardering, doch meenden 
dat zij teveel complicaties zou meebrengen. Ik vraag me af of de waardevolle opmerking van 
deze kamerleden niet een beter antwoord had verdiend. In paragraaf 4 zal ik hierop nader ingaan. 

het mondeling overleg met de vaste commissie uit de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris' meegedeeld, nie t 
afwijzend te staan tegenover beëindiging van een fictief aanmerkelijk belang, indien dat is voortgekomen door ruil van 
aandelen, welke tot een aflopend aanmerkelijk belang behoorden. 



Het aanmerkelijk-belanghouderschap via de familiegroep 
Richten we nu onze aandacht op het aanmerkelijk-belanghouderschap via de bekende familie-

groep te weten de bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de zijlinie tot en met de tweede 
graad. Vooral doordat thans binnen de familiegroep het individuele familielid, eventueel samen 
met zijn echtgenoot of echtgenote voor meer dan 7 % gerechtigd moet zijn in het nominaal gestorte 
aandelenkapitaal zijn aan deze nadere uitwerking van het criterium de scherpe kanten ontnomen. 
Onder de werking van het Besluit in 1941 kon men namelijk reeds met een enkel aandeel aan-
merkelijk-belanghouder zijn. Omdat hiertegen ernstige bezwaren bestonden', stelden de bewinds-
lieden voor de grens van het individuele bezit op meer dan 5 % te stellen. In de M. v. A. 2  lichtten 
zij dit nader toe met de opmerking, dat in het geheel van een groot aandelenbezit van de familie-
groep een zo klein aandelenbezit de enkeling toch niet in staat stelt een substantiële macht in de 
N V uit te oefenen. Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer, waarbij aan de orde was 
het amendement Portheine dat onder andere inhield de grens van 5 % tot 10% te brengen, merkte 
de Staatssecretaris3  op dat de introductie in de Wet in 1964 van de 5% grens, kennende de realiteit, 
al een stoutmoedige gedachte was. Hiermee werd gedoeld op mogelijke splitsing van pakketten. 
Ik geloof dat de Staatssecretaris hiermede gelijk had. Zulk een splitsing die niet voor de hand 
ligt wanneer het gaat om personen, die geen familie van elkaar zijn, wordt wel aannemelijk wanneer 
het gaat om broers en zusters en nog meer als het gaat om ouders en kinderen. Het verzet van de 
Staatssecretaris tegen een verhoging van dit percentage tot tien was dan ook reëel te noemen. 
Uiteindelijk werd het percentage op zeven gebracht. 

Over de familiegroep zelf is in de stukken niet veel gezegd. 'Zeer vele leden' 4  van de Tweede 
Kamer wezen op meningsverschillen, welke in families kunnen voorkomen en achtten op grond 
daarvan de familiegroep een onjuist criterium. Hierop antwoordden de bewindsliedens—naar 
mijn mening terecht—dat de fiscale regeling bij objectieve kenmerken moet aanknopen en dat 
het niet mogelijk is onderscheid te maken of er bij familieleden verschil van inzicht bestaat en of 
zij in vrede dan wel in onmin leven, terwijl bovendien onderlinge meningsverschillen voor de 
families meestal geen beletsel vormen in financiële zaken en met name ten aanzien van de fiscus 
één lijn te trekken.* 

Het komt mij voor dat het aanmerkelijk-belanghouderschap de familiegroep met de eerste 
rechtsgrond in overeenstemming is. Indien zij niet bestond, zou het gevaar van splitsing zo reëel 
zijn, dat de gehele aanmerkelijk-belangregeling geen enkele zin zou hebben; zelfs de aanmerkelijk-
belangwinst bij het afstaan van aandelen zou men er in veel gevallen voor over hebben. Nu de 
grens van het individuele bezit op meer dan 7% is gebracht, is ook voor de individuele aandeel-
houder een bezit van enige betekenis vereist, hetgeen aansluit aan de negatieve macht, welke het 
uitgangspunt vormt voor de eerste rechtsgrond. 

Men zou wellicht hetzelfde kunnen stellen ten aanzien van de tweede rechtsgrond, zoals deze 	171 
door de bewindslieden wordt opgevat, doch stellig niet ten aanzien van de tweede rechtsgrond, 
zoals deze door mij wordt opgevat. Ik herhaal dat in mijn opvatting van de tweede rechtsgrond 

*De Langen' geeft een vrijwel identieke argumentatie voor de familiegroep als criterium in verschillende fiscale 
bepalingen. In overeenkomstige zin Detiger. 7  
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een zeer sterke gelijkenis in maatschappelijk, economisch en financieel opzicht bestaat tussen de 
aandeelhouder in de besloten Nv en de persoonlijke ondernemer. Het komt mij voor dat die gelij-
kenis niet aanwezig is, indien de aandeelhouder in de besloten N V zijn invloed via familieleden 
moet uitoefenen. Ik kom dan ook tot de conclusie, dat nadere detaillering van het aanmerkelijk-
belangcriterium via de familiegroep niet in overeenstemming is met de tweede rechtsgrond. 

Wanneer ik nu ter samenvatting de bepalingen omtrent het criterium van de aanmerkelijk-
belangregeling toets aan de beide rechtsgronden, dan wil ik concluderen, dat de grens van 'ten-
minste één derde' wel met de eerste doch niet met de tweede rechtsgrond in overeenstemming is, 
zulks omdat de laatste rechtsgrond een overwegende invloed vereist, waaraan door het criterium 
'tenminste één derde' gedeelte niet wordt voldaan. De bewakingstermijn van vijf jaren acht ik 
niet voldoende om de aanmerkelijk-belangregeling, zoals deze door de eerste rechtsgrond wordt 
beoogd, tot zijn recht te laten komen. Daarentegen sluit de bewakingstermijn wel aan bij de tweede 
rechtsgrond. Het aanmerkelijk-belanghouderschap via de familiegroep is in de eerste rechtsgrond 
een onmisbaar sluitstuk dat door de individuele grens van meer dan zeven procent thans op een 
redelijke wijze werkt. In de tweede rechtsgrond acht ik het aanmerkelijk-belanghouderschap via 
de familiegroep echter niet op zijn plaats. 

De wijze van berekening van de aanmerkelijk-belangwinst in strijd met de eerste rechtsgrond 
Wijden wij nu ons onderzoek aan de vraag in hoeverre de wijze waarop de aanmerkelijk-

belangwinst wordt berekend, in overeenstemming is met de beide rechtsgronden. 
Daar de eerste rechtsgrond zich richt tegen de fiscale gevolgen van een winstverdelingspolitiek 

waarbij minder wordt uitgedeeld dan mogelijk is, zou men kunnen verwachten dat de aanmerkelijk-
belangwinst wordt berekend op het bedrag dat geacht kan worden te weinig te zijn uitgedeeld 
in vergelijking met de dividendpolitiek van open Nv's. Niet is echter minder waar. De gehele waar-
detoeneming der aandelen—zijnde het verschil tussen overdrachts-en verkrijgingsprijs—valt onder 
de aanmerkelijk-belangwinst. Dit betekent dat niet alleen dat gedeelte der open reserves dat geacht 
kan worden te zijn gevormd door een te geringe winstuitkering maar ook dat gedeelte der open 
reserves dat eveneens zou zijn ontstaan bij een normale dividendpolitiek, ja zelfs de toeneming 
van stille reserves en van de goodwill behoren, althans kunnen behoren tot de aanmerke lijk-
belangwinst. De telkens in de Nota en de M. v. A. herhaalde opmerkingen over de aanmerkelijk-
belanghouder, die door de verkoop zijner aandelen de vennootschapsreserves realiseert, welke 
hij zelf heeft opgebouwd door de schriele dividendpolitiek, doen cynisch, om niet te zeggen 
hypocriet aan, wanneer men bedenkt hoe de aanmerkelijk-belangwinst berekend wordt. 

'Verscheidene leden'l der Tweede Kamer legden dan ook de vinger op de wonde plek toen zij, 
stellende dat zij zich niet verzetten tegen de aanmerkelijk-belangregeling ten aanzien van reëel 
ingehouden winst, daaraan tussen haken toevoegden: 'in tegenstelling met schijnwinst uit hoofde 
'van waardedaling van het geld'. 

Daar komt nog bij dat het zeer de vraag is in hoeverre er een causaal verband bestaat tussen het 
oppotten van winsten en de aandelenkoersen. In het algemeen wordt dit verband, zo het al wordt 
erkend, toch wel van zeer betrekkelijke betekenis beschouwd.2 



Een ander bezwaar dat voor mij zwaar telt is dat ook de aandeelhouder in de besloten N v, 
welke wel een normale dividendpolitiek heeft gevolgd onder de aanmerkelijk-belangregeling kan 
vallen. Daar de mate van dividenduitkering het uitgangspunt vormt bij de eerste rechtsgrond, 
moet daarmee op de een of andere wijze rekening worden gehouden bij de wijze van berekening 
der aanmerkelijk-belangwinst. 

De berekening der aanmerkelijk-belangwinst zoals neergelegd in art. 39 Wet Is 1964 dient naar 
mijn mening te worden aangemerkt als een inbreuk op het globale evenwicht, hetgeen ik als volgt 
zou willen toelichten. In de eerste rechtsgrond wordt gepoogd in de verhouding tussen de aandeel-
houder in de open N V en in de besloten NV gelijkheid te brengen ten aanzien van de dubbele 
belastingheffing van dividenden; op dit laatste is het globale evenwicht mede gebaseerd. Doordat 
de aanmerkelijk-belangwinst wordt berekend op een wijze, welke geen relatie heeft met het bedrag 
dat te weinig als dividend zou zijn uitgekeerd, wordt die gelijkheid volledig scheefgetrokken en 
daarmee een inbreuk op het globale evenwicht gemaakt. 

Nu kan men tegen de opmerking dat de wijze van berekening der aanmerkelijk-belangwinst in 
strijd is met de eerste rechtsgrond, twee argumenten aanvoeren, te weten de moeilijkheid om het 
criterium van het te weinig uitgekeerd dividend op een afdoende wijze in de wet neer te leggen 
en de tariefsverlaging tot 20%. 

De bewindslieden hebben nagelaten het eerste argument aan te voeren of het zou de opmerking 
in de Nota' moeten zijn, waarin wordt gezegd, dat geen deugdelijk criterium is aan te geven tegen 
overmatige reservering dat goed hanteerbaar is en een bevredigende objectieve norm stelt. Deze 
opmerking werd gemaakt om aan te tonen dat tegen de anti-fiscale dividendpolitiek uitsluitend 
de aanmerkelijk-belangregeling als wapen voor de fiscale wetgever overblijft. Zij past echter 
eveneens als verdediging van de wijze waarop de aanmerkelijk-belangwinst berekend wordt. 

Dit argument maakt op het eerste gezicht wel indruk. Men kan er echter tegen aanvoeren dat 
het zo vaak voorkomt, dat in een bepaald geval niet precies beredeneerd is aan te geven waar de 
grens ligt. De wetgever zal dan de knoop moeten doorhakken. In het onderhavige geval kan hij 
zich daarbij laten leiden door de ervaringen van het bedrijfsleven, door de bedrijfseconomische 
wetenschap en door wat de bedrijfsstatistieken leren over de gemiddelde uitdelingspolitiek. De 
bewindslieden, in andere gevallen zo bedreven in het vastleggen van bepaalde verhoudingen in 
percentages, hebben zich daartoe in dit geval onmachtig getoond. Zij hebben zelfs niet de indruk 
kunnen wekken daartoe een serieuze poging te hebben ondernomen. 

Als men accepteren wil dat het beginsel van de geoorloofde uitvoering 2  verhindert de aanmerke-
lijk-belangwinst te stellen op het bedrag dat te weinig werd uitgedeeld, dan kan men in ieder geval 
constateren dat de wijze van berekening van de fiscale wetgever pertinent in strijd is met de eerste 
rechtsgrond. Het is aan gerede twijfel onderhevig of er niet een andere wijze van berekening had 
kunnen worden gevonden, welke de werkelijkheid beter benadert. De bewindslieden laten ons 
hierover echter volledig in het ongewisse. 173 

Is het 20%-tarief een compensatie voor de onjuist berekende aanmerkelijk-belangwinst? 
Het tweede argument dat kan worden aangevoerd ter verdediging van de wijze waarop de aan- 
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merkelijk-belangwinst wordt berekend, is dat, al moge deze berekening theoretisch onjuist zijn, 
daartegenover een aanzienlijke tariefsverzachting wordt gegeven doordat in plaats van het normale 
progressieve tarief een proportioneel tarief van slechts 20% wordt geheven. Bij een nader onder-
zoek naar de juistheid van deze tegenwerping wil ik, enigszins afwijkende van de schematische 
opzet, tevens mede onderzoeken in hoeverre het tarief van 20% in overeenstemming is met de 
eerste rechtsgrond. 

Voor de redenering dat de onjuiste en in het algemeen te hoge berekening van de aanmerkelijk. 
belangwinst wordt gecompenseerd door het lage tarief, is veel te zeggen. Ik voel voor deze rede-
nering, doch wijs er met nadruk op, dat de bewindslieden haar nergens hebben gevolgd. Dat deze 
het 20 %tarief niet als een compensatie voor de wijze van berekening van de aanmerkelijk-
belangwinst beschouwen, blijkt behalve uit de gronden welke voor het 20 %-tarief worden aange-
voerd—waarover straks—, ook uit het antwoord dat de bewindslieden gaven aan de 'verscheidene 
leden' der Tweede Kamer, wier mening ik zoëven heb aangehaald. Deze kamerleden stelden dat 
schijnwinsten uit hoofde van de waardedaling van het geld niet tot de aanmerkelijk-belangwinst 
zouden mogen worden gerekend. De bewindslieden' gingen op deze opmerking niet nader in 
omdat zij de indruk hadden dat de hier aan het woord zijnde leden het opnemen van 'schijn-
winsten' in het belastingobject in zeker opzicht gecompenseerd achtten door een laag tarief. Indien 
de bewindslieden deze compensatie-gedachte zouden delen, zouden zij op deze plaats daarvan 
toch getuigenis hebben kunnen en moeten afleggen. Zij hebben dat echter niet gedaan—op deze 
plaats en elders niet—en zij hebben de compensatie uitsluitend voor rekening van de betreffende 
kamerleden gelaten; waaruit ik de conclusie meen te mogen trekken dat zij zelf de compensatie-
gedachte niet onderschrijven. 

Eerste reden voor het 20 %-tarief: De anti-fiscale uitdelingspolitiek wordt door dit tarief reeds 
voldoende bestreden 

Ten gunste van het 20%-tarief werden geheel andere gronden dan de compensatie-gedachte 
aangevoerd. De eerste reden was volgens de Nota 2  dat met dit tarief reeds voldoende waarborgen 
werden geschapen tegen misbruik van het fiscale regime voor de naamloze vennootschap. In de 
M. v. A.3  wordt in aansluiting daarop over het tarief van 20% gezegd, dat dit 'de prikkel tot het 
'louter om financiële (bedoeld zal zijn fiscale Schr.) redenen inhouden van winsten wegneemt'. 
Deze motivering van het 20%-tarief past geheel bij de eerste rechtsgrond, voorzover deze tot 
doel heeft een anti-fiscale dividendpolitiek te bestrijden. Indien daarentegen winst wordt ingehou-
den in verband met de hoofdzaak tot interne financiering—zoals wij hierboven hebben gezien 
is de eerste rechtsgrond mede gericht op het wegnemen van de fiscale gevolgen van zulk een 
winstverdelingspolitiek—dan mist bovenstaande motivering van het 20 %tarief elke grond. 

De vraag is bovendien of het doel van de fiscale wetgever door het 20%-tarief de anti-fiscale 
uitdelingspolitiek te bestrijden, wordt verwezenlijkt. Ik ben van mening dat dit niet het geval is 
en dat de bewindslieden uitgaan van een te optimistische visie. Een tarief van 20% is in verge-
lijking met de overige tarieven dermate laag, dat daarvan niet verwacht kan worden dat het de 
aandeelhouders stimuleert tot het doen van onder de progressieve is vallende winstuitkeringen. 
Een grotere stimulans tot dividenduitkeringen kon uitgaan van een verschil in heffing van v P B 



over ingehouden en uitgedeelde winst. Ik wijs op het feit dat men in West-Duitsland van mening 
is, dat de regeling van de wesentliche Beteiligung wel kan worden afgeschaft, omdat het tariefs-
verschil tussen ingehouden en uitgedeelde winst voor de Ktirperschaftsteuer 36% kan zijn.* Het 
is de vraag welke invloed het in het Ontwerp Wet V P B 1960 systeem om een gedeelte van de v P B 

als voorheffing op dei B van de aandeelhouders aan te merken, op de dividenduitdelingen van 
besloten N V's zal hebben.** Die invloed zal echter niet van dien aard zijn, dat het 20 %-tarief 
voor aanmerkelijk-belangwinst zijn aantrekkelijkheid verliest. 

In dit verband is het van belang de opinie te vermelden van 'vele andere leden' 2  der Tweede 
Kamer. Deze waren van mening dat conform de eerste rechtsgrond de aanmerkelijk-belangwinst 
tegen een progressief tarief belast had moeten worden. Een afschaffing van de progressie zou naar 
hun mening de anti-fiscale uitdelingspolitiek juist bevorderen. Het komt mij voor dat de opvatting 
van deze leden strikt redenerend geheel in overeenstemming is met de eerste rechtsgrond. Toch 
zijn er dunkt mij wel een aantal redenen om het progressieve tarief niet toe te passen. In de eerste 
plaats is de aanmerkelijk-belangwinst een inkomstenbestanddeel dat ligt op de grens tussen de 
inkomens- en de vermogenssfeer. In de M. v. T. 3  wordt gesteld dat voor dit soort inkomensbe-
standdelen, welke zoals de M. v. A. 4  zegt een gemengd aspect vertonen, een proportioneel tarief 
gerechtvaardigd is. In de tweede plaats is het proportionele tarief naar de strekking van dat 
tarief van toepassing omdat het gaat om een bate, welke in een reeks van jaren gerijpt is en op 
zeker ogenblik ineens wordt gerealiseerd. In de derde plaats zou belastingheffing naar het pro-
gressieve tarief volledig in strijd zijn met het globale evenwicht. Zoals is uiteengezet*** vormt de 
tariefstructuur, inclusief de bijzondere is-tarieven voor bijzondere winsten of inkomsten in de 
particuliere sfeer een integrerend bestanddeel van het globale evenwicht en dit zou door een 
progressieve belastingheffing van de aanmerkelijk-belangwinst volslagen miskend worden. 

Ik meen met het bovenstaande de zoëven vermelde opinie van 'vele andere leden' der Tweede 
Kamer dat het progressieve tarief voor de aanmerkelijk-belangwinst op zijn plaats zou zijn, te 
hebben ontzenuwd. Dat neemt niet weg, dat ik het 20 %-tarief als zodanig—dus afgezien van de 
wijze van berekening van de aanmerkelijk-belangwinst—als te laag beschouw, hetgeen met name 
blijkt wanneer men dit tarief vergelijkt met het hoge normale 1B-tarief. Het 20%-tarief voor aan-
merkelijk-belangwinst is, evenmin als het progressieve tarief dat zou zijn, in overeenstemming 
met het globale evenwicht; door het 20%-tarief wordt immers de aandeelhouder in de N V, welke 
naar verhouding te weinig dividend uitdeelt, bevoordeeld ten opzichte van de aandeelhouder in 
de open NV, respectievelijk in de besloten NV, welke dezelfde dividendpolitiek volgt als de open 
NV. 

Tweede reden voor het 20 %-tarief: Opheffen van belemmeringen voor economisch gewenste 
aandelenverkopen 	 175 

De tweede reden, welke wordt genoemd ter rechtvaardiging van het 20%-tarief is, dat het 20- 
40 %-tarief overdrachten van aanmerkelijk-belangaandelen ernstig belemmerde. 3  Dit motief, 

*Zie blz. 116 hiervóór. **In dezelfde zin J.van Soest' ten aanzien van het oorspronkelijke voorstel de v ps met 15 punten 
te verlagen voor uitgedeelde winst. ***Zie blz. 61 e.v. hiervóór. 
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dat in wezen ook heeft gegolden bij de in 1960 ingevoerde verzachting van aanmerkelijk-belang-
bepalingen ingeval van fusie, is niet voor bestrijding vatbaar. Weliswaar heeft deze reden voor 
het tarief van 20% niets te maken met de eerste rechtsgrond, doch dat vindt zijn verklaring dat 
thans een boven deze rechtsgrond uitstijgend beginsel van belastingheffing aan de orde is. Ik zou 
deze reden voor het 20 %-tarief als een uitwerking van het welvaartsbeginsel' willen beschouwen. 
Zoals ik boven reeds stelde, beschouw ik dit lage tarief als een inbreuk op het globale evenwicht.* 
Men kan de zaak echter ook van een andere kant benaderen en zeggen dat de onjuiste wijze waarop 
de aanmerkelijk-belangwinst wordt berekend een afwijking vormt van het globale evenwicht en 
dat de op het welvaartsbeginsel gebaseerde tariefsverlichting het geheel weer in het rechte spoor 
brengt. Die redenering is zeker aantrekkelijk; men dient zich echter wel te realiseren dat het de 
vraag is of beide inbreuken op het globale evenwicht elkaar in voldoende mate opheffen. 

Derde reden voor het 20%-tarief: Compensatie voor mogelijke dubbele In-heffing over de 
waardeaanwas 

De derde reden, welke de bewindslieden noemen—beter is wellicht: summier aanstippen—is 
het bezwaar dat in de M. v. A. 3  naar voren werd gebracht tegen het onder het Besluit 1B 1941 
geldende 20 %-40 %-tarief hierin bestaande 'dat de aanmerkelijk-belangheffing nu daarnaast de 
'claim wegens inkomstenbelasting bij uitdeling van de reserves blijft bestaan, het gevoel van dubbele 
'heffing wekt, een gevoel dat niet geheel wordt weggenomen door de voorgestelde reductie van 
`de inkomstenbelasting bij liquidatie van de N V'. Deze argumentatie doet nogal vreemd aan. 
Ofwel dat gevoel is juist en dan moeten de bewindslieden maar eens goed aantonen, dat deze 
drievoudige heffing—let wel naast de heffing van v P B tweemaal heffing van 'B over dezelfde winst!— 
gerechtvaardigd is, ofwel dat gevoel is niet terecht, en dan kan daaraan geen argument voor de 
tariefsverlichting worden ontleend. 

De wijze van berekening van"de aanmerkelijk-belangwinst in verband met de tweede rechtsgrond 
Gaan wij nu na in hoeverre de berekening van de aanmerkelijk-belangwinst in overeenstemming 

is met de tweede door de bewindslieden aangevoerde rechtsgrond, welke kan worden samengevat 
als de oneigenlijke realisering van de aanspraken op de vennootschapsreserves. De aanmerkelijk-
belangwinst volgens deze rechtsgrond moet gelijk zijn aan het bedrag der vennootschapsreserves, 
waarover de aanmerkelijk-belanghouder bij de vervreemding der aandelen geacht wordt te hebben 
beschikt, verminderd met hetgeen hij heeft opgeofferd ter verkrijging van zijn aandeel in de aan-
spraken op de vennootschapsreserves, zoals deze destijds bij de verkrijging van zijn aanmerkelijk 
belang bestonden. De omschrijving van de aanmerkelijk-belangwinst in art. 39 lid 1 Wett B 1964 
is geheel op deze formulering afgestemd. Bedacht dient daarbij te worden dat men bij de uitleg 
van het begrip vennootschapsreserves daarin niet alleen de open reserves, doch ook de stille reser-
ves—waaronder goodwill—moet betrekken. Dit laatste is in overeenstemming met de gedachte, 
welke in de opvatting der bewindslieden ten grondslag ligt aan de tweede rechtsgrond, namelijk 

•  De bewindslieden* verklaarden in een ander verband uitdrukkelijk, dat aan het 20 %tarief het karakter van een facili-
teit vreemd is. Dit tarief zou men niet moeten zien als een tegemoetkoming aan de moeilijkheden van de besloten N V. 

Integendeel zij streefden naar een zo groot mogelijke neutraliteit ook ten aanzien van de familie-N v. 



dat de aanmerkelijk-belanghouder door zijn overwegende invloed—in mijn opvatting: indien hij 
overwegende invloed heeft—de beschikkingsmacht heeft over de vennootschapsreserves; die 
beschikkingsmacht houdt niet op bij de open reserves, ook de stille reserves en de goodwill vallen 
eronder. 

Zoals hiervóór uiteengezet zie ik in de tweede rechtsgrond het oneigenlijk bedrijf van de aan-
merkelijk-belanghouder. Aangezien de wijze van berekening van de aanmerkelijk-belangwinst 
aansluit aan de wijze van winstberekening van de persoonlijke ondernemer, die zijn onderneming 
of een deel daarvan vervreemdt, meen ik dat deze in overeenstemming is met de tweede rechts-
grond, zoals ik deze opvat. 

Het 20%-tarief in verband met de tweede rechtsgrond 
De vraag of het 20 %-tarief in overeenstemming is met de tweede rechtsgrond is een kwestie 

van afweging van verschillende overwegingen, welke naar mijn gevoelen tot een bevestigend 
antwoord leidt. 

Aan de ene kant moet men rekening houden met het grote—naar mijn gevoelen te grote—
verschil tussen het hoogste in-tarief en het v P B-tarief, waarvan de aanmerkelijk-belanghouder 
in vergelijking met de persoonlijke ondernemer, profiteert. Bovendien geniet de aanmerkelijk- 
belanghouder uitstel van belastingheffing, omdat eerst bij verkoop zijner aandelent B wordt geheven 
over de aanmerkelijk-belangwinst. Speciaal op dit uitstel heeft de Staatssecretaris 1  meermalen 
gewezen. 

Aan de andere kant bestaat bij de persoonlijke onderneming de mogelijkheid dat de fiscale 
claim op de meerwaarde der onderneming, zoals deze bij overdracht of liquidatie te voorschijn 
komt, belastingvrij wordt doorgeschoven, hetzij naar opvolgende kinderen die de onderneming 
voortzetten, hetzij naar de erfgenamen (vrouw en kinderen), hetzij naar een Nv waarin de onder-
neming wordt ingebracht. Daarnaast is over de overdrachts- of liquidatiewinst, indien deze wordt 
afgerekend, slechts 20 %-40 %  I B verschuldigd, hetgeen bij overlijden en bij afrekening in het 
kader van het huwelijks-goederenrecht zelfs tot 20% verlaagd wordt. Wanneer ik dit alles en 
daarnaast het feit dat in de Nv over de winst reeds v P B is betaald of zal worden, in aanmerking 
neem, lijkt het mij aannemelijk dat, uitgaande van de tweede rechtsgrond, de aanmerkelijk-
belanghouder over de aanmerkelijk-belangwinst slechts 20% in behoeft te betalen.* 

Samenvattend zou ik willen stellen dat de wijze waarop de aanmerkelijk-belangwinst wordt 
berekend in strijd moet worden geacht met de eerste rechtsgrond, omdat met deze berekenings-
wijze het doel dat bij deze rechtsgrond de fiscale wetgever voor ogen staat, te weten de dubbele 
belastingheffing van dividenden tot zijn recht te laten komen, wordt voorbijgeschoten. Daar-
tegenover is het 20 %-tarief in de gedachtengang van deze rechtsgrond te laag; zeker voorzover 
dit tarief bedoelt een anti-fiscale-uitdelingspolitiek te bestrijden; hierbij wordt geabstraheerd van 
het economische argument dat een hoger tarief de economisch gewenste verkoop van aanmerkelijk- 

'Men zou hierover anders kunnen oordelen en het 20 %-40 %-tarief accepteren indien men met Van Dijcki zou menen 
dat het 20 70-1 n-tarief dat in geval van overlijden van de persoonlijke ondernemer verschuldigd is, dient te worden 
vervangen door het 20 %-40 7,-tarief. 
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belangpakke tten teveel zou belemmeren. Indien men er niet in zou slagen om zowel voor de wijze 
van berekening van de aanmerkelijk-belangwinst als voor het toepasselijk tarief betere grondslagen 
te vinden, zou men nog vrede kunnen hebben met de thans bestaande bepalingen, welke in zekere 
zin een compensatief karakter hebben. De bewindslieden hebben de compensatiegedachte echter 
niet onderschreven. 

Wat de tweede rechtsgrond betreft, waarbij de verhouding tussen de aandeelhouder in de 
besloten Nv en de particuliere ondernemer op de voorgrond staat, is zowel de wijze van berekening 
van de aanmerkelijk-belangwinst als het 20 %-tarief acceptabel. 

§3. TOETSING VAN ENIGE DETAILS VAN DE A ANMERKELIJK-BELANGREGELING AAN 

DE BEIDE RECHTSGRONDEN 

Verliescompensatie 
Het zou mij te ver voeren, indien ik alle details van de aanmerkelijk-belangregeling aan de 

beide rechtsgronden zou toetsen. Dit is alleen al hierom niet nodig, omdat vele van deze detail-
punten van zuiver technische aard zijn en derhalve nauwelijks in verband met een der rechts-
gronden gebracht kunnen worden. Dit gaat echter niet op voor de details, welke ik in deze 
paragraaf aan de orde wil stellen. In de eerste plaats is dat de verliescompensatie. 

Bij de eerste rechtsgrond staat op de achtergrond de vergelijking van de aandeelhouder in de 
besloten Nv en de aandeelhouder in de open NV. Aangezien voor deze laatste geen verliescom-
pensatie bestaat moet er wel een goede reden zijn deze wel aan de aanmerkelijk-belanghouder te 
geven. In de Notal werd volstaan met deze verliescompensatie 'redelijk' te noemen, hetgeen wel 
een erg povere redengeving mag worden genoemd. Ten opzichte van de aandeelhouders in de 
open NV is dat dan toch wel een onredelijk aandoende redelijkheid! 

'Vele andere leden'2  der Tweede Kamer vroegen dan ook nadere toelichting over dit punt, 
waarvan zij vonden, dat het zou passen in een stelsel, waarbij de aanmerkelijk-belanghouder wordt 
geacht een 'oneigenlijk bedrijf' uit te oefenen, doch dat naar hun mening niet in overeenstem- 
ming was met de voor de aanmerkelijk-belangregeling aangevoerde argumentatie van practische 
aard. Ter verdediging van de verliescompensatie werd in antwoord hierop3  allereerst aangevoerd 
dat de eis van redelijke belastingheffing haar meebrengt. Dit is een herhaling van wat in de Nota 
werd gezegd en brengt ons dus nog niet verder. Dit laatste kan ook gezegd worden van hetgeen 
hierop volgt: 'Zoals ook uit het betoog van de ondergetekenden bij het vraagstuk 'van de vermo-
genswinstbelasting blijkt, is het een eis van redelijke belastingheffing—. . . enz.' Tevoren is echter 
betoogd'', dat de aanmerkelijk-belangregeling geheel los staat van het vraagstuk van de vermogens-
winstbelasting, zodat niet duidelijk wordt waarom nu opeens de redelijkheid van verliescompen-
satie bij de vermogenswinstbelasting als een argument zou kunnen worden aangevoerd voor 
de redelijkheid van verliescompensatie bij de aanmerkelijk-belangregeling. 

De bewindslieden vervolgden met de volgende zin: 'Ook van meer theoretisch standpunt bezien 
'past de verliescompensatie zeer wel in de gedachte dat de aanmerkelijk-belangbelasting in zekere 
'zin het karakter heeft van een voorschot op de inkomstenbelasting van de liquidatie-uitkeringen.' 
De verliescompensatie is dan als een soort terugbetaling van dit voorschot te beschouwen. 



Deze `voorschottheorie'* staat in de M. v. A. 1  nog iets pregnanter omschreven bij de vergelijking 
van het herkapitalisatietarief en het aanmerkelijk-belangtarief, wanneer wordt gesteld, dat het 
eerste een definitieve afdoening van een fiscale last betekent, terwijl `de aanmerkelijk-belang-
'heffing een betaling is bij wege van voorschot op de bij liquidatie voor de winstuitdelingen 
'verschuldigde inkomstenbelasting'. 

Over de voorschottheorie wil ik het volgende opmerken. Men kan haar een zuiver formele 
betekenis toekennen, hetgeen betekent dat men pas bij liquidatie der Nv een definitieve afrekening 
van de aandeelhouders met de fiscus wil laten plaatsvinden. In die gedachtengang is alles wat 
eerder betaald is, formeel gesproken, een voorschot. Dit geldt dan evenzeer voor de is over 
normale winstuitdelingen. Briill2  heeft op de practische moeilijkheden gewezen, welke bij een voor-
schottheorie in de winstsfeer ontstaan, zoals budgettaire problemen voor de fiscus en de moeilijk-
heid voor de belastingplichtige over een lange periode zijn fiscale positie te moeten reconstrueren. 
Wanneer men daarbij voegt het bezwaar dat in een voorschotregeling de belastingplichtige zijn 
fiscale verplichtingen nooit nauwkeurig zal kennen vóórdat het moment der afrekening is aange-
broken, dan behoeft geen betoog, dat zulk een formele voorschotregeling niet houdbaar is. In de 
aandelensfeer is dat niet anders dan in de winstsfeer. Naar mijn mening kan een formele opvatting 
van de voorschottheorie dan ook niet de bedoeling van de bewindslieden zijn. 

Men kan aan de voorschottheorie echter ook een materiële betekenis toekennen. In dat geval 
geeft de voorschottheorie een nadere karakterisering van de aanmerkelijk-belangregeling. Dit 
zou dan moeten inhouden dat de aanmerkelijk-belangregeling bepaald wordt, althans mede 
bepaald wordt, door het karakter der heffing als voorschot op de in-claim bij liquidatie. Hoe men 
de aanmerkelijk-belangregeling dan nog kan rijmen met de in de Nota en M. v. A. herhaaldelijk 
aangevoerde argumentatie van practische aard is mij een raadsel. En waarom een voorschot zou 
moeten worden betaald op een 1B-claim, waaraan zoals in de M. v. A. 3  werd gezegd 'ook voor 
`de aanmerkelijk-belanghouder nauwelijks een actuele betekenis toekomt', is dan evenmin duidelijk. 

Mijn belangrijkste bezwaar tegen de voorschottheorie is echter dat niet valt in te zien waarom 
alleen de aanmerkelijk-belanghouder bij verkoop van zijn aandelen een voorschot op de 1B bij 
liquidatie zou moeten betalen. Dit zou dan immers voor alle aandeelhouders moeten gelden. Men 
komt dan uit in het hiervóór* besproken voorstel van Van Dijck 4  de verkoopwinst van alle 
aandelen te belasten, behalve de verkoop via de beurs en de verkoop aan iemand die verklaart de 
aandelen particulier te kopen. 

Zou men erop wijzen dat de aanmerkelijk-belanghouder door zijn invloed op de dividend-
politiek in de gelegenheid is heffing van 1B over winstuitkeringen te verschuiven naar het moment 
van liquidatie, dan ziet men kennelijk in de voorschottheorie dus toch een nadere uitwerking van 
de eerste rechtsgrond. 

Het komt mij voor dat de voorschottheorie niet alleen ondeugdelijk is als verklaring van de 
aanmerkelijk-belangregeling**, doch ook dat zij er pour besoin de la cause is bijgehaald om de 
verliescompensatie in de aanmerkelijk-belangregeling te verklaren, waartoe zij echter niet bij 

*Zie ba. 162 hiervoor. **Hiermee verwerp ik derhalve de door Poppers 5  aangevoerde verklaring van de aanmerkelijk-
belangregeling (zie blzz. 161 en 162 hiervóór) 
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machte is. Aangezien de bewindslieden behalve de eerder genoemde redelijkheid en de voor-
schottheorie geen andere argumenten voor de verliescompensatie weten aan te voeren en ik zelf 
daartoe evenmin kans zie, ben ik van mening, dat de verliescompensatie niet te verenigen is met 
de eerste rechtsgrond. Ik meen dat met betrekking tot de eerste rechtsgrond nog steeds actueel 
is wat Prinsen' in 1941 schreef over verliescompensatie bij de aanmerkelijk-belangregeling, name-
lijk dat vervreemding met verlies niet de tegenhanger is van vervreemding met winst indien 
belastingheffing over die winst ten doel heeft overmatige reserveringen in de NV te treffen. 

Wat de tweede rechtsgrond betreft, ligt het vraagstuk van de verliescompensatie geheel anders. 
Hierbij is het de verhouding tussen de aanmerkelijk-belanghouder en de persoonlijke ondernemer, 
die de inhoud der rechtsgrond bepaald. De verliescompensatie acht ik in overeenstemming met 
de tweede rechtsgrond omdat ook de persoonlijke ondernemer recht heeft op verliescompensatie. 
In dit geval kan men wel zeggen dat vervreemding met verlies de tegenhanger vormt van ver-
vreemding met verlies, zodat de zoëven weergegeven opmerking van Prinsen niet van toepassing 
is op de tweede rechtsgrond. 

Reductieregeling bij liquidatie 
Ik wil thans overgaan tot toetsing aan de beide rechtsgronden van de in art. 59 Wet is 1964 

neergelegde bepaling, inhoudende dat de 1B, welke bij liquidatie ener N V over de liquidatie-uit-
keringen verschuldigd is, met 20% van het verschil van de verkrijgingsprijs der aandelen en het 
gemiddeld op de aandelen gestorte bedrag wordt verminderd; daarbij is verder de eis gesteld, 
dat de aanmerkelijk-belanghouder de aandelen tenminste tien jaren vóór de liquidatie heeft 
bezeten. 

De bewindslieden motiveerden deze reductieregeling met een beroep op de dubbele heffing van 
'B welke anders bij liquidatie zou optreden. Onder de aanmerkelijk-belangwetgeving zoals deze 
in de Wet 'B 1964 is geïncorporeerd, kan men stellen dat in het algemeen het bedrag waarmee de 
verkrijgingsprijs het op de aandelen gestorte kapitaal overtreft aan heffing van aanmerkelijk- 
belangbelasting van 20% onderworpen is geworden. Door nu bij liquidatie nogmaals hierover tegen 
het 20 %-40 % tarief Is te heffen zou duidelijk dubbele heffing van Ia optreden. Dit te willen 
voorkomen is het doel van betreffende bepaling, welke ik in overeenstemming acht met beide 
rechtsgronden. Ik breng daarbij in herinnering, dat de bewindslieden2  te kennen gaven, dat de 
aanmerkelijk-belangregeling een afwijking inhoudt van het algemene belastingsysteem en dus niet 
verder moet gaan dan nodig is om een evenwichtige belastingheffing te bereiken. Het past in het 
kader van zulk een evenwichtige belastingheffing een regeling te treffen, waardoor dubbele 
belasting wordt vermeden. 

Men kan zich echter afvragen of dit niet evenzeer geldt voor dividenduitkeringen uit de reserves. 
Indien deze plaatsvinden aan een aanmerkelijk-belanghouder, die een hogere verkrijgingsprijs 
heeft dan het gemiddeld op de aandelen gestorte bedrag—over welke aanwas in het systeem der 
wet in beginseliB verschuldigd is—treedt immers dubbele belastingheffing op, voorzover althans 
door die dividenduitkeringen de waarde in het economisch verkeer der aandelen zakt beneden de 



verkrijgingsprijs. In het V. V. werd door 'zeer vele leden" in deze zin gesproken. De bewindslieden 2  
antwoordden hierop dat zij uitbreiding van de regeling bij liquidatie der Nv tot alle gevallen van 
tussentijdse winstuitdelingen niet goed uitvoerbaar achtten, hetgeen zij uitvoerig en mijns inziens 
overtuigend nader toelichtten. Ik stip daarbij aan dat de betreffende aandelen in het verloop van 
tijd beurtelings wel en niet tot een bedrijfsvermogen kunnen hebben behoord; afwisselend al dan 
niet van een aanmerkelijk belang kunnen hebben deel uitgemaakt; er kunnen claimuitgiften en 
herkapitalisaties zijn geweest enz. Het is inderdaad niet doenlijk voor al deze gevallen een sluitende 
regeling te treffen. 

Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat uitkering uit de reserves een niet zo vaak voorkomend 
geval is, behalve wanneer de uitkering geschiedt door middel van bonusaandelen. Bovendien geldt 
dan niet het zoéven genoemde bezwaar van de onuitvoerbaarheid. Terecht is dan ook bepaald dat 
bij uitreiking van bonusaandelen, respectievelijk bijschrijving op aandelen de verkrijgingsprijs 
wordt verhoogd tot, respectievelijk met het nominale bedrag daarvan, althans voorzover daarover 
1B is geheven. Hierdoor wordt dubbele belastingheffing van tussentijdse winstuitdelingen en aan-
merkelijk-belangwinst voorkomen. In paragraaf 4 hoop ik op dit punt terug te komen. 

In het zoëven genoemde antwoord van de bewindslieden wordt als extra-motivering van de 
reductie-regeling van art. 59 Wet is 1964 nog genoemd dat men de heffing van aanmerkelijk-
belangbelasting kan zien als een voorschot op de belasting over de uitkeringen bij liquidatie. Deze 
voorschottheorie heb ik hiervóór* al gewogen en te licht bevonden, zodat ik haar hier verder 
buiten beschouwing wil laten. 

Voorts wil ik nog wijzen op de opmerking van 'zeer vele leden' 3  der Tweede Kamer, die het 
onbillijk achten, dat de hier bedoelde belastingverlichting bij liquidatie der Nv uitsluitend wordt 
verleend, indien men gedurende tien jaren voorafgaande aan de liquidatie een aanmerkelijk 
belang heeft bezeten; een en ander ofschoon het voor de uitbreiding van het criterium voor het 
aanmerkelijk-belanghouderschap voldoende is, dat een zodanig belang gedurende vijf jaren heeft 
bestaan. De juistheid van de tegenstelling welke de Kamerleden hier maken in het midden latend, 
meen ik dat hun zienswijze juist is, dat de termijn van tien jaren wel erg lang is. Het antwoord van 
de bewindslieden4  dat de lange termijn nodig is om te voorkomen dat aandeelhouders, die geen 
aanmerkelijk belang hebben, met het oog op een liquidatie hun aandelen in een aanmerkelijk 
belang samenbrengen, teneinde de onderhavige reductie te verkrijgen, is onvoldoende. Zo lange 
tijd vooruit is een liquidatie der Nv immers niet te voorzien, terwijl men bovendien niet zo lange 
tijd met de formele liquidatie zal wachten. Het komt mij voor, dat de vijf-jaarstermijn voldoende 
was geweest. 

Doorschuiving van de fiscale claim bij erfrecht en bij huwelijksvermogensrecht 
Staan wij thans stil bij de bepalingen omtrent het doorschuiven van de fiscale claim bij verkrij- 	181 

ging van aanmerkelijk-belangaandelen krachtens erfrecht of krachtens huwelijksvermogensrecht. 
Zoals hiervóór" is uiteengezet bestond er bij vererving van aanmerkelijk-belangaandelen een lek 
doordat de erfgenaam, indien hij aanmerkelijk-belanghouder was, startte met een verkrijgings- 

*Zie blz. 179. **Zie blz. 124. 



prijs, gelijk aan de waarde op het moment van de erfopvolging; hierdoor viel het verschil van de 
waarde ten tijde van de vererving en de verkrijgingsprijs van de erflater tussen ka en schip. 

De fiscale wetgever heeft in de Wet 1B 1964 een regeling ontworpen, waarbij niet alleen het lek 
ingeval van vererving, doch ook eventueel een lek bij de toepassing van het huwelijksvermogens-
recht wordt gedicht. Tegen de gedachtengang, welke aan deze regeling ten grondslag ligt valt 
moeilijk bezwaar te maken. Zonder zulk een regeling zou immers de aanmerkelijk-belangregeling 
voor een groot deel haar betekenis verliezen. Men kan stellen dat de wijze waarop het lek gedicht 
is getuigt van een enigszins tegemoetkomende houding van de fiscale wetgever. Zo wordt de door-
sch uiving facultatief gesteld ter keuze van de belastingplichtige om daardoor de bepalingen inzake 
de verliescompensatie beter tot hun recht te laten komen.' Omdat de afwikkeling van een boedel 
gemeenlijk lange tijd in beslag neemt, is bepaald dat scheiding van een nalatenschap en van een 
huwelijksgemeenschap binnen twee jaren na het overlijden van de erflater of na de ontbinding 
der gemeenschap niet als vervreemding wordt aangemerkt. 

Gewezen zij nog op de bepaling in art. 79 Wet is 1964, opgenomen in Hoofdstuk VIII van de 
Wet 'B 1964, welk hoofdstuk de overgangs- en slotbepalingen bevat. De werking van dit artikel 
komt er op neer, dat bij vervreemding van aandelen welke vóór de invoering van de Wet 1B 1964, 
dus vóór 1 januari 1965 door vererving zijn verkregen, de belaste aanmerkelijk-belangwinst wordt 
gesteld op het verschil tussen de overdrachtsprijs en de waarde van de aandelen ten tijde van het 
overlijden. Aangezien deze laatste waarde de verkrijgingsprijs is voor de erfgenamen zoals deze 
onder het BesluitiB 1941 gold, wordt met genoemd artikel bereikt, dat de waarde-aangroei gedu-
rende het tijdvak, gelegen vóór de laatste aan 1 januari 1965 voorafgaande vererving niet door 
aanmerkelijk-belangheffing wordt getroffen. Hiermee wordt de terugwerkende kracht, welke 
met het dichten van het lek gepaard gaat, enigszins teruggenomen.* 

Tegen de doorschuiving van de fiscale claim in het erf- en huwelijksvermogensrecht zijn bezwa-
ren van theoretische aard aan te voeren.** Zo wordt de aanmerkelijk-belangwinst in feite onjuist 
berekend doordat zij niet overeenstemt met de waarde-aangroei der reserves gedurende de bezits-
duur van degene die belast wordt; bovendien wordt het verkeerde belastingsubject gepakt. Des-
niettemin kan ik mij met de desbetreffende bepalingen verenigen, zowel vanwege haar practische 
doelstelling te weten het dichten van wat anders een lek zou zijn, als vanwege de min of meer 
soepele uitwerking, welke daaraan gegeven wordt. 

De schenking en de niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst tot overdracht 
Moeilijker ligt de beoordeling van de bepaling, welke van toepassing is indien de overdrachts- 

prijs of de verkrijgingsprijs ontbreken, respectievelijk de overeenkomst tot overdracht der 
aandelen niet onder normale omstandigheden is gesloten. In deze gevallen geldt als overdrachts-, 
respectievelijk verkrijgingsprijs der aandelen de waarde in het economisch verkeer. Zoals hier- 

182 	vóór*** is uiteengezet, is deze bepaling in de Wet I B 1964 vooral opgenomen om het lek bij schen- 

Op deze terugwerkende kracht is terecht nogal kritiek uitgeoefend. 2  **Ook tegen de verschillende mogelijkheden van 
doorschuiving van de persoonlijke onderneming kan men theoretisch bezwaren aanvoeren. Het komt mij voor dat Van 
Wiek' deze bezwaren op een afdoende wijze heeft weerlegd. Zijn betoog is mutatis mutandis ook van toepassing op de 
doorschuiving van de fiscale claim bij het aanmerkelijk belang. ***Zie blz. 124. 



king van de aanmerkelijk-belangaandelen te dichten. Gezien dit doel ben ik van mening dat de 
gedachte welke aan deze bepaling ten grondslag ligt—derhalve los van de uitwerking, welke 
daaraan gegeven is—juist is. 

Een geheel andere vraag is of de wijze waarop het lek gedicht is, juist moet worden genoemd. 
Bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer heeft het kamerlid De Wilde een warm plei-
dooi gehouden voor het kunnen doorschuiven van de fiscale claim ook in geval van schenking. 
Zijn overweging daarbij was dat anders practisch geen enkele schenking van aanmerkelijk-be-
langaandelen meer tot stand zou komen waardoor een normaal maatschappelijk verschijnsel, 
te weten vermogensovergang om niet tussen ouders en kinderen, onmogelijk zou worden gemaakt. 
Het antwoord van de Staatssecretaris 2  dat schenking het afstand doen van zijn vermogen is even-
als vervreemding, en dat bij overlijden, omdat dit onverwacht komt, wel aanleiding is voor een 
verzachting, ging geheel langs het betoog van De Wilde heen. De vraag was immers of het oppor-
tuun zou moeten worden geacht een afwijking van het systeem te maken. 

Ik ben geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden. De practijk leert dat in veel gevallen 
de bedrijfsopvolging gepaard dient te gaan met een aandelenoverdracht, al dan niet in de vorm 
van een schenking. Dat de bewindslieden niet ongevoelig zijn voor de gedachte dat de bedrijfs-
opvolging in de familiesfeer door fiscale bepalingen niet al te zeer belemmerd dient te worden, 
blijkt uit art. 15 lid 3 en art. 17 Wet is 1964 ingevolge welke bepalingen de fiscale claim, welke bij 
de persoonlijke onderneming op de meerwaarde aanwezig is, in geval van verkrijging krachtens 
erfrecht of huwelijksvermogensrecht onder bepaalde voorwaarden kan worden doorgeschoven 
naar diegenen onder de verkrijgers die de onderneming voortzetten, respectievelijk in geval van 
overdracht onder de levenden naar opvolgende kinderen kan worden doorgeschoven. 

Niet geheel onlogisch kan men dan ook de stelling noemen, welke in 1957 in het werkgevers-
orgaan De Nederlandse Industrie3  werd verdedigd, namelijk dat overdracht van aandelen—dus 
niet alleen schenkingen—indien deze binnen de bekende familiegroep plaatsvonden, buiten de 
aanmerkelijk-belangheffmg zouden moeten worden gelaten. Hierbij werd als argument naar 
voren gebracht dat een consequentie van de uitbreiding van het criterium van het aanmerkelijk-
belanghouderschap tot de familiegroep meebrengt dat alleen transacties met buitenstaanders 
belast zouden moeten worden. Ik zou niet zover willen gaan doch zou wel met klem willen pleiten 
voor een doorschuifregeling in geval van schenking, analoog aan de dito-regeling bij het erfrecht. 
Gewaakt moet dan wel worden tegen de mogelijkheid dat door misbruik van zulke gefacilieerde 
schenkingen aan de aanmerkelijk-belangregeling de betekenis zou worden ontnomen. De splitsing 
van aanmerkelijk-belangposities waarvoor de bewindslieden terecht zo beducht zijn, zou door 
zulk een faciliteit bij schenking zo zeer kunnen toenemen dat dit de gehele aanmerkelijk-belang-
regeling op losse schroeven zou kunnen zetten. 

De fusie-faciliteit 	 183 
Over de in art. 40 Weti B 1964 neergelegde fusie-faciliteit, hierin bestaande dat bij fusie waarbij 

aanmerkelijk-belangaandelen tegen andere aandelen worden geruild, de aanmerkelijk-belangwinst 
naar de nieuw te verwerven aandelen mag worden doorgeschoven—behoeft niet veel te worden 
gezegd. Hierbij speelt het welvaartsbeginsel de belangrijkste rol, te weten te verhinderen dat eco- 
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nomisch gewenste fusies om fiscale redenen zouden worden belemmerd; ruimer gezegd het ver-
zachten van knelpunten, welke de algemene economische ontwikkeling vertragen. De betreffende 
regeling welke in 1960 in het Besluit IB 1941 werd ingevoerd en in grote lijnen in de Wet in 1964 
is gehandhaafd, is hierom zo heilzaam omdat—mede of vooral onder de druk van de E E G.— 
zich in de laatste jaren een sterke tendens tot bedrijfsconcentratie heeft voorgedaan, waarvan het 
zich laat aanzien dat deze zich nog verder zal voortzetten. Men kan zich niet aan de indruk ont-
trekken dat de bewindslieden wanneer deze het lage 20 %-tarief verdedigen onder andere met een 
beroep op de wenselijkheid gewenste mutaties van aanmerkelijk-belangpakketten niet te belem-
meren*, zich mede door deze concentratietendens hebben laten leiden. 

Genoemde overweging, welke heeft geleid tot de fusie-faciliteit, zet de toetsing aan de beide 
rechtsgronden geheel terzijde omdat hier sprake is van een beginsel met een hogere prioriteit. 
Om die reden moet men dan ook wel een beetje verbaasd kijken als men de bewindsliedenl de fusie-
faciliteit ziet verdedigen als des te meer wenselijk 'omdat zich bij fusies tot op zekere hoogte niet 
'de situatie voordoet welke practisch gezien aanleiding moet geven tot belastingheffing'. Er blijft—
zo vervolgen de bewindslieden—immers tussen de oorspronkelijke aanmerkelijk-belanghouder 
en de NV een band bestaan—zij het een indirecte—zodat men kan stellen dat de aandeelhouder 
niet voor zich persoonlijk de reserves der N v realiseert en de grondslag voor de heffing op het 
tijdstip der fusie dus wezenlijk ontbreekt. Ik betreur het dat de bewindslieden die voor de fusie-
faciliteit zulk een uitstekende argumentatie hebben, daarnaast ook nog dit schijnargument geven. 
De aanspraak van de aanmerkelijk-belanghouder in de reserves van de NV wordt door de fusie 
immers een geheel andere, omdat het percentage van zijn aanspraak vermindert. 

§4. VOORSTELLEN TOT VERBETERING DER AANMERK ELIJK-BELANGREGELING 

De beide rechtsgronden vereisen twee uitwerkingen van de aanmerkelijk-belangregeling 
Na vorenstaande kritische opmerkingen acht ik mij verplicht een poging te wagen een positieve 

bijdrage te leveren tot verbetering van de aanmerkelijk-belangregeling. Ik doe dat in het besef 
dat het leveren van kritiek vaak gemakkelijker is dan het verrichten van constructieve arbeid. Ik 
vlei me dan ook geenszins met de hoop dat met de hieronder nader te formuleren voorstellen de 
steen der wijzen zou zijn gevonden. Integendeel, ik bereid me erop voor dat mijn critici op hun 
beurt de nodige aanmerkingen op mijn voorstellen zullen maken. Uiteraard kan dat geen reden 
zijn die voorstellen in de pen te houden, al was het alleen maar vanwege de mogelijkheid dat 
door die kritiek het inzicht in de onderhavige materie verder zou kunnen worden verdiept. Men 
zou mij nog kunnen tegenwerpen dat het ogenblik om wijzigingen in de fiscale wetgeving voor te 
stellen thans niet erg opportuun is omdat de nieuwe Wet in 1964 na jarenlange moeizame 
voorbereidingen nog maar net in werking is getreden. De reden waarom ik deze voorstellen toch 
doe, is echter vooral hierin gelegen dat ik er behoefte aan gevoel na de voorgaande analyse een 
synthese te geven waarin ik mijn visie hoe de wet zou kunnen worden verbeterd, uiteenzet. 

Wanneer men de leer van het globale evenwicht als uitgangspunt neemt, dan komt men voor 
de vraag hoe de belastingheffing van de aandeelhouders in de besloten NV dient te geschieden. 

*Zie blz. 176 hiervóór. 



Enerzijds kan in de besloten NV als gevolg van vermenging van belangen een zodanige uitdelings-
politiek worden gevolgd dat een der pijlers van het globale evenwicht te weten de dubbele belasting-
heffing van dividenden niet tot zijn recht komt; het is daarbij om het even of zulks geschiedt met 
een anti-fiscaal oogmerk dan wel als gevolg van de noodzaak tot interne financiering. Anderzijds 
kan de disharmonie tussen de maatschappelijke en juridische realiteit bij de besloten NV mee-
brengen dat de groot-aandeelhouder in de besloten N v in maatschappelijk, financieel en econo-
misch opzicht een zo sterke gelijkenis vertoont met de persoonlijke ondernemer dat een correctie 
moet plaatsvinden om het verschil tussen het progressieve 1B-tarief en het proportionele D P B- 

tarief te overbruggen. 
Men kan dit zo formuleren dat er door de geaardheid van de besloten N V twee verschillende 

impulsen aanwezig zijn welke een verstorend effect op het globale evenwicht kunnen uitoefenen. 
Het vorenstaande leidt tot de gedachte dat er twee zelfstandige, los van elkaar staande rechts-
gronden zijn, welke een fiscale voorziening bij de besloten N V rechtvaardigen. 

De beide rechtsgronden hebben dit gemeen, dat zij beide kunnen worden opgevat als nadere 
uitwerkingen van de leer van het globale evenwicht en dat zij beide pogen de belastingheffing 
van de besloten NV zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met dit leerstuk. 

Er is echter ook een diepgaand verschil tussen beide rechtsgronden, omdat de uitgangspunten 
van beide verschillend zijn. Pregnant uitgedrukt zou men kunnen zeggen dat de eerste rechts-
grond ten doel heeft het globale evenwicht te handhaven, in de verhouding van de aandeelhouder 
in de besloten NV ten opzichte van de aandeelhouder in de open N V terwijl de tweede rechtsgrond 
dit beoogt ten aanzien van de verhouding van de aandeelhouder in de besloten NV ten opzichte 
van de persoonlijke ondernemer. 

De aanmerkelijk-belangregefing, zoals deze is neergelegd in de Weti B 1964 acht ik in het 
algemeen een goede oplossing om tegemoet te komen aan de fiscale perikelen bij de besloten N V. 

Zij heeft het voordeel dat uitdelingsdwang respectievelijk toerekening van winst aan aandeel-
houders worden vermeden en dat de 1B pas verschuldigd is wanneer het te belasten voordeel wordt 
gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat naar mijn mening de aanmerkelijk-belangregeling op een 
aantal punten voor verbetering vatbaar is. Het uitgangspunt bij de verbeteringen, welke ik zou 
willen aanbrengen is, dat de beide rechtsgronden, welke ten grondslag liggen aan de aanmerkelijk-
belangregeling ten dele een verschillende uitvoering vereisen. De aanmerkelijk-belangregeling 
zoals de Wet i B 1964 deze thans kent, is in grote trekken in overeenstemming met de tweede 
rechtsgrond. Deze laatste is echter slechts op een deel van de aanmerkelijk-belanghouders, zoals 
de Wet 1B 1964 deze omschrijft, van toepassing. De eerste rechtsgrond daarentegen is behoudens 
een enkel punt wel van toepassing op de aanmerkefijk-belanghouder zoals de Wet 'B 1964 deze 
omschrijft, doch de uitvoering is daarmee op een aantal punten niet in overeenstemming. 

Ik meen dat hieruit de consequentie dient te worden getrokken dat uit de bestaande groep aan- 	185 
merkelijk-belanghouders een categorie wordt afgezonderd voor welke de regeling in grote lijnen 
gehandhaafd wordt. Voor de overige aanmerkelijk-belanghouders dient op enige punten het 
aanmerkelijk-belangregime gewijzigd te worden. 
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Introductie van het overwegend belang 
De overwegende positie van de groot-aandeelhouder, welke door de tweede rechtsgrond wordt 

gesuggereerd, wordt in genen dele door het criterium van een derde gedeelte van het nominaal 
gestorte aandelenkapitaal, al dan niet met de familiegroep, gedekt. Ik stel daarom voor een 
nieuw criterium aan te leggen voor de aandeelhouders die een zo overwegende positie innemen 
in de N V dat hun positie in maatschappelijk, economisch en financieel opzicht gelijk is aan de 
positie van de persoonlijke ondernemer, althans deze zeer nabijkomt. Dit zijn de aandeelhouders, 
die, wat ik zou willen noemen, een overwegend belang hebben. Daarvoor komen naar mijn mening 
in aanmerking de aandeelhouders die: 
Uwe' meer dan de helft van het nominaal gestorte aandelen-kapitaal bezitten of gedurende de 
afgelopen vijf jaren bezeten hebben; 
èfwel voor meer dan één derde gedeelte van het nominaal gestorte aandelenkapitaal gerechtigd 
zijn of gedurende de afgelopen vijf jaren zijn geweest en voorts op enig tijdstip in de afgelopen 
vijf jaren de functie van bestuurder der NV hebben uitgeoefend. 

In beide gevallen zou ik derhalve een nadere uitwerking via de bekende familiegroep willen 
laten vervallen. 

Om deze omschrijving van het criterium voor het overwegend-belanghouderschap nader te 
motiveren moge ik nog eens de formulering van de bewindslieden in herinnering roepen, toen zij 
spraken over de aandeelhouder die aan zijn aandelenbezit de positie van ondernemer ontleent. 
Het lijkt me dat deze formulering kernachtig de overwegend-belanghouder omschrijft. Het is 
zinvol een moment stil te staan bij de persoon, welke de bewindslieden hier op het oog hebben. 
Is dit de enig aandeelhouder in de eenmans-N v, dan acht ik de gebruikte formulering volkomen 
adequaat. Van zo iemand kan men zeggen dat hij aan zijn aandelenbezit de positie van onder-
nemer ontleent. 

Ik zou echter verder willen gaan. Ook degene die een meerderheidspositie in een Nv inneemt 
zou ik nog als ondernemer willen kenmerken. Door zijn meerderheidsmacht berust de feitelijke 
leiding in de N V uiteindelijk bij hem en is hij degene die in hoogste instantie bepaalt in welke richting 
de onderneming zich zal ontplooien. Ik ben van mening dat de grens moet worden getrokken bij 
'meer dan de helft' en niet bij 'minstens de helft', omdat het verschil hier juist de machtspositie 
weergeeft. Men zou zich kunnen afvragen of men niet verder moet gaan en of de grens niet moet 
worden gelegd op een zodanig percentage, dat de overwegend-belanghouder geen tegenwerking 
meer heeft te duchten van de Sperrminoriat. Ik meen dat die vraag ontkennend moet worden 
beantwoord. Ook al is er een Sperrminoriat met welks wensen, speciaal met betrekking tot de 
dividendpolitiek, de meerderheidsaandeelhouder heeft rekening te houden dat neemt toch niet 
weg, dat er een meer of minder vergaande vereenzelviging is van zijn belangen met die van de 
NV. Op grond daarvan meen ik dat de positie van de meerderheidsaandeelhouder van zo bijzondere 
aard is dat daaraan in het fiscale vlak rechtsgevolgen moeten worden verbonden. 

Ik stel voor onder de overwegend-belanghouders ook degene die een belangrijk minderheids-
pakket bezit en daarnaast, hetzij alleen, hetzij met anderen, met het bestuur der N V belast is, te 



rangschikken. De gedachte zit daarbij op de voorgrond dat de combinatie van het bestuurder 
zijn en het hebben van een zodanig minderheidspakket—waarvoor ik het bezit van meer dan 
één derde gedeelte beslissend acht—iemand een zodanige invloed geeft op het wel en wee van de 
onderneming, terwijl aan de andere kant de persoon in kwestie zijn belangen zozeer parallel zal 
achten met die van de N v, dat het gerechtvaardigd is ook deze als ondernemer aan te duiden. 

Voor zover mij bekend wordt—met uitzondering van één gevall—het bestuurder zijn van de 
vennootschap in de fiscale literatuur niet in verband gebracht met de aanmerkelijk-belangregeling. 
Dit is wel verwonderlijk indien men bedenkt, dat de aanmerkelijk-belangregeling in zo sterke mate 
is gebaseerd op de machtspositie in de N V, welke positie door de combinatie van bestuurder en 
aandeelhouder zijn sterk wordt beïnvloed.* Ik breng voorts in herinnering dat in Frankrijk een 
soortgelijke combinatie vereist is, wil de winst behaald met de verkoop van aandelen belast zijn.** 

Wellicht zal men aanvoeren dat de invloed, welke de directeur heeft in de NV, van geheel andere 
aard is dan de invloed van de aandeelhouder, doch men vergeet dan dat het juist de combinatie 
van twee betrekkingen tot de N V is, welke de directeur-grootaandeelhouder zijn overwegend belang 
verschaft, waardoor hij in sterke mate in maatschappelijk, financieel en economisch opzicht gelijke-
nis vertoont met de persoonlijke ondernemer die zelf aan de bedrijfsuitoefening deelneemt. 

Ik kan Met tegenspreken dat het mogelijk is dat de overige aandeelhouders een gesloten groep 
vormen. In dat geval kan twijfel rijzen aan de juistheid van het door mij aangegeven criterium 
voor het overwegend-belanghouderschap. Na ampele overweging meen ik dat ook in dit geval 
te mogen handhaven. Ik laat mij daarbij leiden door de overweging dat men moet nagaan of—
bekeken van het standpunt van die directeur-aandeelhouder—van ondernemerschap sprake is. 
Ik meen dat dat inderdaad het geval is. Een directeur die voor meer dan een derde gedeelte in 
het nominaal gestorte aandelenkapitaal gerechtigd is voelt zich ondernemer; naar ik meen terecht. 

Het is logisch noch bij de meerderheidsaandeelhouder, noch bij de directeur-grootaandeelhouder 
de uitbreiding tot de familiegroep op te nemen. In tegenstelling tot een anti-misbruikregeling waar 
zulk een uitbreiding van het criterium voor de hand ligt, gaat het in het onderhavige geval er om 
vast te leggen in welke gevallen er sprake is van een overheersende positie in de N V en dan moet 
men de eis stellen van een echte en niet van een gefingeerde machtspositie. 

Aldus omschreven is dus elke houder van een overwegend belang tevens houder van een 
aanmerkelijk belang, doch niet omgekeerd. 

Ik stel voor op de groep der overwegend-belanghouders de aanmerkelijk-belangregeli ng zoals 
deze in de huidige Wet it B 1964 is opgenomen integraal toe te passen. Ik breng daarbij in herinne-
ring dat ik, zoals in de vorige twee paragrafen is uiteengezet, de nadere uitwerking van de aan-
merkelijk-belangregeling in de Wet ia 1964 in overeenstemming acht met de tweede rechtsgrond, 
behoudens enige details welke hieronder nog nader aan de orde komen. 

De overwegend-belanghouder mag kiezen voor belastingheffing als persoonlijk ondernemer 
	 187 

Voor de groep der overwegend-belanghouders bepleit ik voorts een aanvulling van de huidige 
*Iets anders is dat volgens Wijle de combinatie van grootaandeelhouderschap en bestuurder kan meebrengen dat de 

aandelen gedwongen bedrijfsvermogen vormen. Tijdens het debat op de Belastingconsulentendag 1957 vond deze opvatting 
naast kritiek ook bijval. Men zie hierover uitvoeriger Spaanstra. 3  **Zie blz. 117 hiervóór. 
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Wet Is 1964 hierin bestaande dat haar aandeelhouders mogen opteren voor belastingheffing alsof 
de winst der NV met uitschakeling der v P B rechtstreeks door hen zou zijn genoten. Nu de positie 
van de overwegend-belanghouder in zo sterke mate lijkt op die van de persoonlijke ondernemer 
lijkt het mij redelijk dat hij kan opteren voor belastingheffing alsof hij (nog) een persoonlijke 
ondernemer was. De winst welke met de vervreemding van zijn aandelen of van een gedeelte 
daarvan zou worden gemaakt zou dan op dezelfde wijze dienen te worden belast met een bijzonder 
tarief als thans gebeurt bij de persoonlijke ondernemer die zijn onderneming of een gedeelte 
daarvan verkoopt. 

Hellemal verwerpt het hier bepleite keuzerecht nogal resoluut. Hij noemt enige moeilijkheden: 
Moet bij de keuze voor de fictieve naamloze vennootschapsvorm aangenomen worden, dat er 
een overdracht plaatsvindt met liquidatie van het privé-bedrijf? Hierop antwoord ik: ja, zoals thans 
ook bij de geruisloze overgang, maar dan in omgekeerde richting, geschiedt. Onder welke omstan-
digheden moet terugkeer naar het privé-bedrijf mogelijk zijn, is zijn tweede vraag. Ik meen dat 
dit altijd mogelijk moet zijn. Ik bepleit derhalve een tweezijdig keuzerecht. Het behoeft geen 
betoog dat stringente regels nodig zullen zijn om tegen misbruik te waken. Zo zou de keuze voor 
een periode van telkens vijf jaren gemaakt moeten worden en zou moeten worden verhinderd 
dat zij kort voor een eventuele aandelenverkoop tot stand komt, wordt uitgebracht. 

Een volgende vraag van Hellema is of de liquidatie der NV een vereiste is om terug te keren 
naar belastingheffing als persoonlijk ondernemer. Deze vraag beantwoord ik ontkennend. Ten-
slotte vraagt hij zich af of bij overlijden van een ondernemer met een NV die heeft geopteerd voor 
belastingheffing als persoonlijk ondernemer, er liquidatie volgt dan wel de erven kunnen voort-
zetten. Ik zou dit als volgt willen oplossen. Is de erfgenaam een overwegend-belanghouder dan 
kan hij zonder meer de positie van de erflater voortzetten. Zijn er meer erfgenamen dan kunnen 
zij gezamenlijk ongeacht de vijfjaarstermijn opteren voor belastingheffing als persoonlijke onder-
nemers mits zij dan gelijktijdig de NV liquideren. Zouden de erfgenamen dit besluit niet willen 
nemen dan wordt de NV voor hen een normale N v met de normale fiscale gevolgen. Zij kunnen 
in dat laatste geval nog weer kiezen tussen geruisloze of geruisvolle herleving van de fiscale 
status der NV. 

Een ander punt dat ik nog wil aansnijden heeft betrekking op de slotwinst. Belastingheffing 
als persoonlijke ondernemer brengt mede dat slotwinst kan ontstaan welke tegen een bijzonder 
tarief wordt afgerekend, respectievelijk onder dezelfde voorwaarden als welke voor de persoon-
lijke ondernemers gelden, kan worden doorgeschoven, mits degene naar wie wordt doorge-
schoven overwegend-belanghouder is. Indien het geval zich voordoet dat de fiscale status der 
NV herleeft, zal het fiscaal zuiver vermogen der N V als fictief op de aandelen gestort aandelenkapi-
taal moeten gelden. 

Het grootste probleem bij de nadere uitwerking van mijn voorstel vormen naar mijn gevoelen 
de minderheidsaandeelhouders. Men kan de keuze van de belastingheffing als persoonlijk onder-
nemer beperken tot de overwegend-belanghouder doch dan krijgt men een zeer ingewikkelde 
situatie: ten aanzien van de minderheidsaandeelhouders blijft de Nv in fiscaal opzicht in stand, 
zodat over een deel der winst v P B moet worden betaald. Ik acht dit een te moeilijke opgave voor 



de fiscale wetgever en hel daarom over tot de gedachte dat indien de keuze van belastingheffing 
als persoonlijk ondernemer wordt uitgebracht deze geldt voor alle aandeelhouders. Aangezien 
dit besluit echter niet door de overwegend-belanghouder mag worden genomen zonder de mede-
werking der overige aandeelhouders, kom ik tot de conclusie dat de keuze slechts kan worden 
uitgebracht door alle aandeelhouders tezamen* en dan voor allen geldt. 

Ik erken dat bij mijn voorstel tal van vragen moeten worden opgelost. Ik ben optimistisch 
genoeg om aan te nemen dat al deze moeilijkheden oplosbaar zijn. Ik meen dat mijn voorstel in 
feite een uitbreiding is van de geruisloze overgang, doch thans mede in omgekeerde richting met 
dit verschil dat de NV als rechtsvorm blijft bestaan. Dat dit idee voor Nederland niet zo nieuw is 
moge ik toelichten met een verwijzing naar de richtige heffing.** Goed beschouwd heeft men 
daarbij al het keuzerecht, doch nu uitgebracht door de fiscus! Van de ervaring opgedaan met het 
Liquidatiebesluit 1941 zou geprofiteerd kunnen worden om een aantal van de hier aan de orde 
zijnde vraagstukken op te lossen. Ik verwijs voorts naar de fiscale eenheid op de voet van art. 32 
Besluit v P B 1942, j° art. 27 Besluit w B 1940. De op deze fiscale eenheid betrekking hebbende 
standaard-voorwaarden welke door het Ministerie van Financiën in een reeks van jaren zijn ont-
wikkeld bieden eveneens waardevol vergelijkingsmateriaal. Hetzelfde geldt voor de standaard-
voorwaarden voor geruisloze overgang naar de N v-vorm. Deze standaard-voorwaarden zijn echter 
nog niet door de praktijk geijkt.*** 

Ik onderschrijf de mening van Roeloffs3—die deze keuzemogelijkheid eveneens bepleit—dat 
zeer vele kleine besloten NV's hiervan gebruik zouden willen maken. Roeloffs merkt terecht op 
dat bij de grotere besloten NV's de keuze om als persoonlijk ondernemer te worden belast niet zo 
snel zal worden gemaakt. De oorzaak daarvan ligt in het te grote verschil van het progressieve 
is-tarief en het proportionele v P B-tarief. Indien dit verschil zou worden gereduceerd zou deze 
keuze ook voor de grotere besloten NV's aantrekkelijk kunnen worden. 

Is het gewenst dat de particuliere ondernemer kan opteren voor belastingheffing als Nv? 
Indien men bepleit dat de overwegend-belanghouders kunnen opteren voor belastingheffing 

als persoonlijk ondernemer rijst vanzelf de vraag of niet eveneens, gelijk in Frankrijk het geval 
is****, dient te worden toegestaan, dat de particuliere ondernemer kan verkiezen te worden 
belast als Nv. 

Nog onlangs heeft Van der Grinten 4  verdedigd dat een maatschap, een commanditaire ven-
nootschap of een vennootschap onder firma desgewenst als belastingsubjecten voor de v P B zouden 
gelden. Hij deed dit in een betoog over de vraag in hoeverre de rechtsvorm der Nv wenselijk was 

*Met deze uitbreiding dat indien een zeer gering percentage niet accoord is de keuze toch rechtsgeldig kan worden uitge-
bracht, zulks conform de practijk van het verlenen der fiscale eenheid in de v P B-sfeer. "In feite kan men de wetsontwerpen 
uit 1934 en 1938 (zie blz. 105 e.v. hiervóór) in dit kader eveneens noemen. Curiositeitshalve noem ik nog de opmerking in de 
M.v.A. 1  aan de Tweede Kamer inzake het ontwerp ener Wet op de Winstbelasting waarin de Minister erkende dat er 	 189 
gevallen waren waarin voor familievennootschappen de v-vorm de meest voor de hand liggende rechtsvorm was en dat 
hij er niet afkerig tegenover stond de mogelijkheid te scheppen dat dergelijke N v's in fiscaal opzicht als firma's zouden 
worden behandeld en dat hieraan bij de voorgenomen herziening van dele aandacht zou worden geschonken. Laatstbe-
doelde belofte moet voorzover mij bekend, nog steeds worden vervuld! ***Voor  een critische beschouwing over deze 
standaardvoorwaarden zie men Van 'Nek'. ****Zie blz. 118 hiervóór. 
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voor het accountantsberoep, doch de conclusie welke hij trok was van algemene strekking. Ik 
ben van mening dat aan deze suggestie veel aantrekkelijke kanten zitten, doch meen dat de 
practische uitvoering zeer grote moeilijkheden zal meebrengen. Die moeilijkheden zijn naar mijn 
mening aanzienlijk groter dan bij het keuzerecht van de overwegend-belanghouder als persoon-
lijk ondernemer te worden belast. Bij een vennootschap onder firma is vrije toe- en uittreding van 
vennoten mogelijk, bij een N V daarentegen is wel verwisseling van het aandeelhouderschap, doch 
uittreding Met mogelijk. Daarom kan een regeling omtrent het keuzerecht bij een N V een meer 
permanent karakter krijgen. 

Ik meen in het midden te mogen laten of deze bezwaren tegen het keuzerecht voor de persoon-
lijke ondernemer als Nv te worden belast in dezelfde mate blijven gelden indien in het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek de vennootschap onder firma rechtspersoon wordt. 

De wijze van berekening der aanmerkelijk-belangwinst in combinatie met het tarief 
Voor de overige aanmerkelijk-belanghouders, die dus niet een overwegend belang hebben, 

is de tweede rechtsgrond niet van betekenis. Op hen is echter wel de eerste rechtsgrond van toe-
passing*, zodat de fiscale wetgever voor deze aandeelhouders een regeling dient te treffen welke 
niet verder gaat dan het zoveel mogelijk opheffen van de fiscale gevolgen van de winstuitdelings-
politiek, voorzover daardoor de dubbele belastingheffing van dividenden wordt gefrustreerd. 
Indien men nu naar de uitwerking van de aanmerkelijk-belangregeling in de Wet 'B 1964 ziet, 
dan is deze op een aantal punten in strijd met de eerste rechtsgrond, zoals ik in de beide voor-
gaande paragrafen meen te hebben aangetoond. Het betreft de wijze van de berekening van de 
aanmerkelijk-belangwinst, het tarief, de bewakingstermijn en de verliescompensatie. Terzijde 
merk ik op dat ik voor de groep der overige aanmerkelijk-belanghouders bovendien een kleine 
wijziging van het criterium zou willen bepleiten, hierin bestaande dat 'een derde gedeelte' wordt 
vervangen door 'meer dan een derde gedeelte'. 

Door de bewindslieden wordt herhaaldelijk en uitvoerig geklaagd over de moeilijkheid een 
criterium te vinden voor wat een normale uitdelingspolitiek zou zijn en een objectieve regeling 
te ontwerpen, welke alle gevallen waarin te weinig wordt uitgedeeld op adequate bestrijkt en 
bestrijdt. Hiervóór** heb ik kritiek op dit standpunt gegeven en gesteld dat de moeilijkheid om 
zulke objectieve criteria te vinden geenszins een reden mocht en mag zijn om nu maar voetstoots 
een berekeningsmethode van de aanmerkelijk-belangwinst te geven, waarvan zeker is dat deze 
in geen enkel opzicht overeenstemt met het gestelde doel, te weten het zoveel mogelijk neutra-
liseren van de fiscale gevolgen van een politiek van winstinhouding. Daarnaast heb ik bezwaar 
gemaakt tegen het 20 %-tarief, dat naar mijn mening in de gedachtengang van de eerste rechts-
grond en het huidige progressieve is-tarief als uitgangspunt nemende, te laag is en alleen vanuit 
het welvaartsbeginsel verklaard kan worden. Omdat de wijze van berekening van de aanmerkelijk-
belangwinst door het lage tarief van 20% in zekere zin wordt gecompenseerd, zou men met die 
combinatie vrede kunnen hebben, indien geen betere combinatie van berekening van aanmerkelijk- 

*De eerste rechtsgrond is uiteraard óók op de overwegend-belanghouders van toepassing. Aangezien de criteria voor 
de tweede rechtsgrond nauwer dan voor de eerste rechtsgrond zijn gesteld prevaleert voor de overwegend-belanghouders 
de tweede rechtsgrond. **Zie blz. 173. 



belangwinst en tarief zou kunnen worden gevonden, welke:het doel van de bewindslieden juister 
benadert en waarvan het compensatief karakter juister tot uitdrukking komt. Ik meen dat het 
volgende voorstel zulk een betere combinatie bevat. 

Mijn voorstel komt er op neer dat ik op de wijze waarop in de Wet IB 1964 de aanmerkelijk-
belangwinst berekend wordt een correctie zou willen aanbrengen, hierin bestaande dat de 
dividenden welke de aanmerkelijk-belanghouder gedurende zijn bezitsperiode heeft ontvangen 
voorzover deze progressief belast zijn, in mindering van zijn aanmerkelijk-belangwinst mogen 
worden gebracht en dat het tarief van 20 % wordt verhoogd tot 20 %-40 %. 

Wat het eerste gedeelte van mijn voorstel betreft meen ik dat een nauwere aansluiting wordt 
verkregen aan het doel van de eerste rechtsgrond. Deze keert zich immers tegen een overdreven 
reserveringspolitiek; welnu naarmate de besloten Nv méér aan haar aandeelhouders als dividend 
heeft uitgekeerd is er minder reden voor heffing van In over aanmerkelijk-belangwinst. De stelling 
van de bewindslieden dat het niet mogelijk is een objectieve maatstaf voor een redelijke uitde-
lingspolitiek aan te geven wordt in mijn voorstel in zoverre ontzenuwd dat ik de werkelijke 
uitdelingen als maatstaf gebruik. 

Het lijkt erop alsof mijn voorstel ten dele reeds in de Wet 1B 1964 is verankerd in zoverre dat 
bonusaandelen en bijschrijvingen op het aandelenkapitaal, voorzover daarover in is geheven, 
de verkrijgingsprijs der aandelen verhogen en dus de aanmerkelijk-belangwinst verlagen. Ik acht 
deze zienswijze niet juist omdat bij het bonusaandeel niets de vennootschap verlaat. Er is dan ook 
aanleiding in mijn voorstel ook de gewone bonusaandelen te betrekken. Daarentegen wil ik 
dividenden welke aan een bijzonder tarief waren onderworpen, waarbij met name aan herkapitali-
satieuitkeringen is te denken, uitsluiten: immers ook de aanmerkelijk-belangwinst is reeds 
proportioneel belast en anders zou van de werkelijke belastingheffing over deze dividenden niets 
meer overblijven. 

Ik realiseer mij zeer wel dat er iets onlogisch in mijn voorstel lijkt te zitten: juist de bedragen 
welke aan het vennootschapsvermogen zijn onttrokken en derhalve—althans in theorie—geen 
onderdeel uitmaken van de aanmerkelijk-belangwinst wil ik op deze laatste in mindering brengen. 
Ik antwoord daarop dat het grauwe theorie is dat de in de N v gereserveerde bedragen in de waarde-
stijging der aandelen zijn terug te vinden. Hoewel er een zeker verband bestaat tussen de koers 
der aandelen en de reserves der NV, zijn er immers nog zoveel andere factoren welke van invloed 
zijn op de waarde van het aandeel. Het is juist mijn bezwaar tegen de huidige berekening van de 
aanmerkelijk-belangwinst dat daarvan uitgangspunt is dat reservering in de NV leidt tot een 
daarmede exact overeenkomende waardestijging van het aandeel. Omdat zulk een rechtstreeks 
verband echter niet bestaat kan men niet beweren dat in mijn voorstel de uitgedeelde dividenden 
dubbel in mindering worden gebracht. De Staatssecretarisl antwoordde dan ook ten onrechte in 
deze geest aan 'vele leden' van de Eerste Kamer 2  die een suggestie deden ongeveer met mijn voor-
stel overeenkomend. Juist zou het antwoord zijn geweest dat de dividenden éénmaal in minde-
ring worden gebracht bij de berekening van de aanmerkelijk-belangwinst en nog eens voorzover 
er tussen reservering in de N V en waardestijging van het aandeel een causaal verband bestaat. 

191 



Mijn voorstel is dus onlogisch in zoverre laatstgenoemd causaal verband aanwezig is; zoals ik 
al zei acht ik dat van zeer betrekkelijke betekenis. 

Ik erken echter dat ook mijn voorstel niet het juiste antwoord geeft op de vraag welk gedeelte 
van de aanmerkelijk-belangwinst is ontstaan door te grote reservering en welk gedeelte is ontstaan 
door normale reservering en door groei van stille reserves en goodwill. Daar staat tegenover dat 
mijn wijze van berekening van de aanmerkelijk-belangwinst dichter komt bij het bedrag dat volgens 
de eerste rechtsgrond belast zou moeten worden, zulks omdat de mate van dividenduitkering 
daarbij mede een rol speelt. 

Ik merk nog op dat in mijn voorstel tegemoet wordt gekomen aan het hierv6ór* genoemde 
bezwaar van dubbele heffing van is indien een verkoop van aanmerkelijk-belangaandelen wordt 
gevolgd door een uitdeling van dividend uit de reserve. Zulk een dividenduitkering zal in mijn 
voorstel immers de in de toekomst te maken aanmerkelijk-belangwinst verminderen. 

Technisch zou mijn voorstel zo moeten worden uitgewerkt dat de tijdens de bezitsduur genoten 
dividenden de verkrijgingsprijs c.q. de fictieve verkrijgingsprijs zouden verhogen.** 

Wat de verhoging van het toe te passen tarief betreft merk ik op dat het huidige 20 %-tarief 
in het kader van het globale evenwicht en mede in aanmerking nemende het huidige hoge Is-
tarief als te laag moet worden beschouwd. Het progressieve 1B-tarief is zonder twijfel excessief 
hoog. Zolang dit echter bestaat lijkt mij redelijk dat het tarief over de a anmerkelijk-belangwinst-
gecorrigeerd volgens bovenstaand voorstel—wordt verhoogd tot het proportionele 20 %-40 %- 
tarief. 

Ik meen dat in mijn voorstel de compensatiegedachte beter tot zijn recht komt omdat de beide 
elkaar compenserende factoren elk voor zich nauwer bij de werkelijkheid aansluiten, zodat de 
kans dat een redelijk resultaat wordt verkregen, aanzienlijk groter wordt. 

Het is mogelijk dat de belastingbetaling voor de aanmerkelijk-belanghouders geen overwegend 
belang hebben, volgens de door mij aangegeven sleutel in bepaalde gevallen hoger zou kunnen 
uitkomen dan volgens de huidige aanmerkelijk-belangregeling. Ik ben van mening dat deze 
consequentie vermeden moet worden, omdat dat tot het ongewenste gevolg zou leiden dat de 
aanmerkelijk-belanghouders die een overwegend belang hebben, in een gunstiger positie zouden 
kunnen verkeren dan de aanmerkelijk-belanghouders die dat niet hebben. Dit is niet gewenst 
omdat voor het overwegend-belanghouderschap zwaardere criteria worden gesteld en een zwaar-
dere belastingheffing vereist is. Om die reden zou ik de door mij gegeven wijze van berekening van 
de aanmerkelijk-belangwinst in combinatie met het 20 %-40%-tarief facultatief willen stellen ter 
keuze van de belastingplichtige, die desgewenst zou kunnen verkiezen 20 % te betalen over de 
aanmerkelijk-belangwinst, berekend op de wijze zoals de Wet I B 1964 die thans omschrijft. 

Volledigheidshalve merk ik nog op dat mijn voorstel uitsluitend betrekking heeft op de 
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	aanmerkelijk-belanghouders die geen overwegend belang hebben. 

*Zie blz. 181. **Nadat ik bovenstaand voorstel had uitgewerkt, werd ik er door Prof. J.E.A.M.van Dijck op attent 
gemaakt dat in een niet gepubliceerd rapport van de belastingstudiegroep van het Katholiek Werkgeversvakverenigingen 
een vrijwel gelijk voorstel is opgenomen. 



Verliescompensatie 
Ten aanzien van de verliescompensatie stel ik een wijziging van de bestaande regeling voor 

omdat de verliescompensatie in het geheel niet past in de eerste rechtsgrond, zoals ik meen in 
paragraaf 3 van dit hoofdstuk te hebben aangetoond. Ik bepleit daarom de verliescompensatie 
te laten vervallen voor diegenen der aanmerkelijk-belanghouders die geen overwegend belang 
hebben. Daarentegen zou ik de verlies-compensatie willen behouden voor de overwegend-be-
langhouders omdat de verliescompensatie wel in overeenstemming is met de tweede rechtsgrond. 
De overwegend-belanghouders komen op dit punt in een bevoorrechte situatie ten opzichte van 
de overige aanmerkelijk-belanghouders, doch dat is een logisch uitvloeisel van hun positie. 

Men zou mij kunnen verwijten dat ik zoëven heb verdedigd dat de overwegend-belanghouder 
niet in een gunstiger positie moet komen te verkeren dan de aanmerkelijk-belanghouder, die geen 
overwegend belang heeft. Ik meen dat dit verwijt geen doel treft. Zoëven sprak ik over de fiscale 
positie indien er aanmerkelijk-belangwinst is. Die situatie is toch wel geheel verschillend van die 
waarbij er aanmerkelijk-belangverlies is. 

Uitbreiding van het fictief aanmerkelijk belang 
Het fictief aanmerkelijk belang bestaat thans alleen in geval een fusie heeft plaatsgevonden 

waarbij een aanmerkelijk-belanghouder, met toepassing van de doorschuiffaciliteit, zijn aandelen 
heeft omgeruild in aandelen in de absorberende NV in welke hij geen aanmerkelijk belang krijgt. 
Ik zou nu willen bepleiten dat in meer gevallen in de aanmerkelijk-belangregeling van het fictief 
aanmerkelijk belang wordt gebruik gemaakt. 

In de eerste plaats denk ik hierbij aan de suggestie van 'vele andere leden" der Tweede Kamer 
om het aanmerkelijk-belanghouderschap bij wetsfictie langer dan vijfjaren te laten doorbestaan 
indien tengevolge van kapitaalsvergroting de fiscale claim na vijf jaren zou vervallen. Hiervóór* 
heb ik reeds mijn instemming met deze suggestie uitgesproken. Naar mijn mening dient men 
echter nog verder te gaan. In de gedachtengang van de eerste rechtsgrond gaat het er om dat de 
fiscale gevolgen van een overmatige reservering dienen te worden opgeheven. Er is dan alle reden 
voor dat de fiscus de claim welke hij op grond hiervan meent te hebben niet verloren laat gaan. 
Ik stel daarom voor dat in alle gevallen, waarbij de aanmerkelijk-belanghouder niet meer aan het 
criterium voor het aanmerkelijk-belanghouderschap voldoet, hij een fictief aanmerkelijk belang 
overhoudt. Op dat moment zou dan tevens een fictieve overdrachtsprijs moeten worden vastge-
steld bij beschikking van de inspecteur, waartegen de gewone rechtsmiddelen zouden moeten 
openstaan. De fictieve overdrachtsprijs zou gelijk moeten zijn aan de waarde in het economisch 
verkeer. 

Daarnaast bepleit ik invoering van het fictief aanmerkelijk belang bij schenking van aanmer-
kelijk-belangaandelen binnen de familiegroep, indien de begiftigde niet zelf aan het criterium 
van het aanmerkelijk-belanghouderschap zou voldoen. Indien de fiscus op deze wijze tegen 
misbruik door splitsing van aanmerkelijk-belangpakketten gewapend zou zijn, zou de schenking 
binnen de familiegroep op dezelfde wijze kunnen worden behandeld als de overgang krachtens 

*Zie blz. 170. 
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erfrecht en huwelijksvermogensrecht. De wenselijkheid hiervan—welke ook door Kooimanl 
wordt bepleit—behoef ik na mijn betoog hiervóór* niet nader toe te lichten. Het behoeft ten-
slotte geen betoog, dat ik ook in deze beide laatstgenoemde gevallen invoering van het fictief 
aanmerkelijk belang bepleit om de claim van de fiscus veilig te stellen, en het fictief aanmerkelijk 
belang als gevolg van fusie door overlijden van de aandeelhouder niet meer wil laten eindigen. 
Ik laat overigens terzijde of het uitvoeringsbeginsel misschien niet zou meebrengen dat elk fictief 
aanmerkelijk belang, hoe ook ontstaan, zijn einde vindt bij het overlijden van de houder van 
het fictief aanmerkelijk belang. 

Aangezien in mijn gedachtengang de houder van een overwegend belang tevens aanmerkelijk-
belanghouder is—doch niet omgekeerd—geldt het fictief aanmerkelijk belang in de hierboven 
geschetste gevallen naar mijn mening ook voor de overwegend-belanghouder. Indien een over-
wegend-belanghouder als gevolg van bijvoorbeeld een aandelenemissie beneden het door mij 
voor het aanmerkelijk-belanghouderschap bepleite criterium van 'meer dan een derde gedeelte' 
komt, is hij dus nog vijf jaar overwegend-belanghouder en is hij daarna houder van een fictief 
aanmerkelijk belang. Ik acht het niet nodig een regeling te ontwerpen indien van een aanmerkelijk-
belanghouder zijn overwegend belang verdwijnt, doch hij wel een aanmerkelijk belang blijft 
houden. De claim van de fiscus blijft dan immers bestaan. 

Ik erken dat invoering van het fictief aanmerkelijk belang op de wijze als door mij is voorge-
steld complicaties met zich zal meebrengen. Ik wijs er echter op dat deze complicaties thans ook 
reeds bestaan bij het fictief aanmerkelijk belang dat als gevolg van een fusie kan ontstaan. Het 
door mij gesuggereerde fictief aanmerkelijk belang leidt tot dezelfde fiscale gevolgen. Het ver-
schil zit hierin dat het een grotere reikwijdte heeft, waardoor naar mijn mening de aanmerkelijk-
belangregeling van zijn belangrijkste lek wordt beroofd. 

Het is in dit verband nog van belang een arrest van de Hoge Raad 2  uit 1960 te memoreren, 
waarin hij overwoog dat bij een fusie waarbij aandelen in twee werkmaatschappijen worden omge-
ruild in aandelen in een houdstermaatschappij, er sprake is van een vervreemding welke tot aan-
merkelijk-belangwinst leidt. De Hoge Raad achtte het echter mogelijk dat heffing van belasting 
in bepaalde gevallen achterwege bleef. Hij overwoog: 'dat in dezen gedachtengang past belasting-
'heffing achterwege te laten in een geval, waarin weliswaar de overdrachtsprijs van tot een aan-
'merkelijk belang behorende aandelen de kosten van hun verkrijging overtreft, doch desondanks 
'de transactie het karakter van realisatie van winst ontbeert.' 

Uit deze formulering van de Hoge Raad kan men de conclusie trekken dat de Hoge Raad 
wanneer hij in een bepaald geval bij ruiling van aandelen geen winstrealisatie aanwezig zou achten, 
de nieuw verkregen aandelen tot een buitenwettelijk fictief aanmerkelijk belang zou moeten 
stempelen indien deze aandelen niet een aanmerkelijk belang zouden vormen. In zijn noot op 

194 dit arrest in B N B wijst Hellema er op dat in de Duitse jurisprudentie 3  deze conclusie dan ook 
is getrokken. Het komt mij voor dat de door mij gedane suggestie omtrent uitbreiding van het 
begrip aanmerkelijk belang past in de gedachtengang van dit arrest. De fiscus heeft in mijn opvat- 

*Zie blz. 183. 



ting een claim welke bij realisatie van de meerwaarde tot gelding komt. Als zulk een realisatie 
geldt echter niet schenking binnen de familiegroep, noch overgang krachtens vererving of huwe-
lijksvermogensrecht, en uiteraard ook niet dat de aandeelhouder ophoudt—anders dan wegens 
vervreemding der aandelen—te voldoen aan de criteria voor het aanmerkelijk-belanghouderschap. 

Samenvatting van Hoofdstuk IV 

De aanmerkelijk-belangregeling in de Wet is 1964 wordt door de verantwoordelijke bewinds-
lieden verdedigd met een beroep op twee rechtsgronden. De eerste—kort gezegd het opheffen 
van de fiscale gevolgen van een bepaalde reserveringspolitiek in de besloten NV—onderschrijf 
ik volkomen. De tweede daarentegen—de oneigenlijke beschikking over de vennootschapsreserves 
door de grootaandeelhouder bij de vervreemding zijner aandelen—acht ik onjuist geformuleerd. Ik 
stel daarvoor in de plaats als rechtsgrond de noodzaak het progressieve In-tarief en het proportio-
nele v P B-tarief te overbruggen in die gevallen dat een grootaandeelhouder die zijn aandelen 
vervreemdt in maatschappelijk, economisch en financieel opzicht een gelijke of bijna gelijke 
positie heeft als de persoonlijke ondernemer. 

De fiscale wetgever heeft naar mijn mening een principiële fout gemaakt door één aanmerkelij k-
belangregeling in te voeren en deze te doen steunen op twee rechtsgronden, welke een zo 
verschillend uitgangspunt hebben. Hij is daarmee vervallen in dezelfde fout, welke ook reeds de 
aanmerkelijk-belangregeling in het Besluit IB 1941 en haar voorbeeld, de Duitse regeling van de 
`wesentliche Beteiligung', kenmerkte*. De door mij gepropageerde tweede rechtsgrond is totaal 
verschillend van de eerste rechtsgrond. De eerste heeft betrekking op de verhouding tussen de 
aandeelhouder in de besloten NV en de aandeelhouder in de open NV; de tweede op de verhouding 
tussen de aandeelhouder in de besloten Nv en de persoonlijke ondernemer. 

De wijze waarop de aan.merkelijk-belangwinst wordt berekend en het 20%-tarief zijn in strijd 
met de eerste rechtsgrond; voor het criterium, dat voor het aanmerkelijk-belanghouderschap 
wordt aangelegd geldt hetzelfde ten aanzien van de tweede rechtsgrond. 

Mijn voorstel tot hervorming van de aanmerkelijk-belangregeling behelst dat de consequentie 
moet worden getrokken uit het feit dat twee verschillende rechtsgronden aan de regeling ten 
grondslag liggen. Aangezien beide rechtsgronden zijn te herleiden tot dezelfde karaktereigenschap 
van de besloten Nv, namelijk dat de aandeelhouder in de besloten Nv in nog een andere betrekking 
staat tot de NV of tot de overige aandeelhouders, kan de algemene opzet van de tweeledige regeling 
dezelfde zijn; doch de nadere uitwerking dient op enige punten verschillend te zijn, correspon-
derend met de beide rechtsgronden, waarvan de eerste is gebaseerd op de vermenging van belangen 
welke men bij de besloten NV's kan aantreffen en de tweede op de disharmonie tussen de maat-
schappelijke en de juridische realiteit van de besloten Nv. 

Ik bepleit het begrip overwegend belang in te voeren. Overwegend-belanghouder is hij die 
«wel voor meer dan de helft van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in een Nv gerechtigd is 
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dfwel voor meer dan een derde gedeelte gerechtigd is en daarnaast directeur is. In beide gevallen 
geldt de bewakingstermijn, echter niet de familiegroep. 

Voor de overwegend-belanghouders stel ik voor de aanmerkelijk-belangregeling zoals deze 
thans in de Wet in 1964 is opgenomen te laten blijven bestaan, behoudens de uitbreiding van het 
fictief aanmerkelijk belang. Daarnaast bepleit ik voor de overwegend-belanghouders dat deze 
het recht krijgen te opteren voor belastingheffing als persoonlijk ondernemer. 

Voor de aanmerkelijk-belanghouders die geen overwegend belang hebben bepleit ik te hunner 
keuze ófwel de aanmerkelijk-belangwinst te laten berekenen op dezelfde wijze als thans geschiedt 
met toepassing van het 20 %-tarief, ófwel de aldus berekende aanmerkelijk-belangwinst te 
verminderen met de progressief belaste dividenden welke tijdens hun bezitsduur op hun aandelen 
zijn uitgekeerd, mits dan het tarief voor de aldus berekende aanmerkelijk-belangwinst het 20 %- 
40 %-tarief bedraagt. Voor deze groep stel ik voor het criterium van 'een derde gedeelte' te ver-
vangen door `méér dan een derde gedeelte'. 

Ik bepleit voorts voor alle aanmerkelijk-belanghouders dat deze houder worden van een fictief 
aanmerkelijk belang, indien zij—om welke reden dan ook—niet meer aan het criterium voor het 
aanmerkelijk-belanghouderschap voldoen, waaraan tevens verbonden worde een fictieve over-
drachtsprijs. Daarnaast stel ik voor de doorschuiving van de verkrijgingsprijs, welke thans bij 
vererving en in het huwelijksvermogensrecht bestaat, uit te breiden tot schenking tussen leden 
van de familiegroep; in alle drie gevallen zo nodig met invoering van het fictief aanmerkelijk 
belang. 

Tenslotte zou ik de verliescompensatie willen schrappen voor de aanmerkelijk-belanghouders 
die geen overwegend belang hebben. 
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Nabeschouwing 

Ik realiseer me dat ik met bovenstaande kritische analyse van deze of gene zijde het verwijt zal 
krijgen dat ik me heb begeven op het pad van een onvruchtbare liegriffsjurisprudenz'. Ik heb wel 
begrip voor dat verwijt, doch ik meen dat ik het mag afwijzen. In de eerste plaats hebben de 
ontwerpers van de Wet in 1964, die door hun uitvoerige en gedocumenteerde beschouwingen ons 
fiscale denken op zo menig terrein hebben verrijkt, er recht op dat een poging wordt ondernomen 
tot een zo nauwkeurig mogelijke analyse, zoals in dit geval met betrekking tot een deel van hun 
wetgevende arbeid. 

In de tweede plaats realiseer ik mij, dat ten aanzien van hetgeen in de openbaarheid komt bij 
de voorbereiding van een wet geldt wat volgens het getuigenis van mijn hoogvereerde vroegere 
leermeester Prof. W. J. de Langen' eens door een lid van de Hoge Raad werd opgemerkt over de 
arresten van dat college, namelijk dat zij lijken op ijsbergen. Negentiende is verborgen onder 
water en één tiende slechts is zichtbaar. Dat er behalve de overwegingen welke aan de openbaar-
heid worden prijs gegeven ook nog andere overwegingen zijn, is voor mij op zijn minst genomen 
waarschijnlijk. Men mag mij echter niet euvel duiden dat ik mij bij mijn analyse houd aan wat 
zichtbaar waarneembaar is. Anders zou ik toch in bespiegelingen vervallen die op geen enkele 
wijze door de feiten gedekt zouden zijn. 

In de derde plaats—en deze opmerking sluit nauw aan bij de vorige—is het duidelijk dat het 
tot stand komen ener wet—en dus ook ener fiscale wet—een politieke aangelegenheid is. Zoals 
een der hoogstgeplaatste ambtenaren op het Ministerie van Financiën mij eens verzekerde: de 
fiscale wet is het vredesverdrag na de oorlog, welke tussen de Minister en de Staten-Generaal heeft 
gewoed. De wetenschap dat politieke invloeden onder water en desnoods boven water hun rol 
spelen, ontslaat de kritische beschouwer echter niet van de plicht tot zorgvuldige overweging van 
alles wat pro en contra naar voren is gebracht. Het kan hem hoogstens enige scepsis geven. 

Ik realiseer mij voorts dat mijn voorstellen ter verbetering van de aanmerkelijk-belangregeling 
de fiscale wetgeving niet vereenvoudigen. De rechtsverfijning welke ik zou willen zien aangebracht 
is gebaseerd op wat ik uit algemene rechtsbeginselen meen te mogen afleiden. Op de vraag in 
hoeverre het beginsel van de geoorloofde uitvoering daarop inbreuk dient te maken wil ik thans 
niet verder ingaan, doch ik erken deze mogelijkheid tenvolle. Zelfs indien mijn voorstellen of een 
deel daarvan op grond van dit beginsel zouden moeten worden afgewezen, dan nog acht ik het 
van belang te weten, welke de theoretisch gave constructie is welke uit naam van laatstgenoemd 
beginsel—waarvan de betekenis ook door mij hoog wordt aangeslagen—opzij wordt gezet; het 
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samenspel der beginselen is immers een afweging en men kan alleen maar afwegen wat men kent. 

Ter afronding van dit geschrift wil ik tenslotte nog het volgende opmerken. De besloten Nv 
staat ergens tussen de open Nv en de persoonlijke ondernemer in. Naarmate de fiscale wetgever 
erin slaagt het globale evenwicht beter te verfijnen—waarvoor ik als middelen zie de verdergaande 
integratie van is en vPB enerzijds en het afzwakken van het tariefsverschil van marginale is en 
vP B anderzijds—zal aan de aanmerkelijk-belangregeling steeds minder behoefte zijn. De eerste 
rechtsgrond, gebaseerd op de te geringe dividenduitkering in de besloten Nv, verliest immers aan 
betekenis naar mate de integratie van 'B en vin voortschrijdt; de tweede rechtsgrond, welke de 
gelijke of bijna gelijke positie van de aandeelhouder in de besloten Nv en de persoonlijke onder-
nemer als uitgangspunt heeft, wordt minder belangrijk indien het tariefsverschil van 1B en vPB 
kleiner wordt. Samengevat aldus: hoe exacter het evenwicht, hoe minder de behoefte aan de 
aanmerkelijk-belangregeling. 
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Summary 

At present the profit is still one of the principal sources for the levying of tax. The way in which 
this levying takes place depends on the system chosen. One of the questions to be considered for 
the construction of such a system is whether the legal form in which the enterprise ha s been 
organised has to play apart in the method of taxation. In the Netherlands this question has been 
answered in the affirmative as from the time the profit became a source of taxation. 

This means that since napoleonic times the legal form has influenced the manner in which 
taxation on profits takes place. Although it cannot be avoided that in such a system the legal form 
chosen is to a certain extent determined by fiscal motives, the fiscal legislator in the Netherlands 
has invariably taken a neutral attitude with respect to the legal form, with an exception for the 
years 1940-1945. 

During the discussions in parliament in connection with the General Tax Revision of 1960 the 
authorities in charge stated that this attitude was the basis on which they considered to bring the 
taxation of private enterprise in balance with that of corporations. 

I will further refer to this and elaborate on this principle as the `principle of equalisation'. 
There are three aspects which have a bearing on this equalisation. They are the differences in 

rate of income tax and corporation tax, the double taxation on dividends and the deferment of 
taxation to the future. Equalisation in taxation can be achieved only roughly and bears reference 
not to the individual enterprises but to the collectivities of the enterprises organised in the various 
legal forms. 

For small enterprises the corporate form is taxwise decidedly unfavourable, for big enterprises 
on the other hand it is taxwise unavoidable. While on this ground it could be said that there is no 
equalisation for these enterprises, it may be stated that there is hardly any choice left to these 
enterprises on other grounds; in general the larger enterprise should be organised in the form 
of a corporation, whereas the small trade should preferably not be given the corporate form. It 
is clear from the above that the term equalisation should be used with great caution. 
Particularly with regard to small enterprises it is desirable that for them the legal form of the 
corporation should not be rendered impossible on fiscal considerations. 

When eliminating from our considerations the large and the small enterprises, the group left 	199 
over is that of the medium-sized enterprises, a category which is considerable in number and of 
great significance for the national welfare. 

An important part of these enterprises belongs to the group of the closely held companies. It 
is on this group that our attention is especially focused in this paper. The distinction between 



publicly held and closely held companies originally consisted only in the possibility of entering 
a company as a shareholder without any statutory or factual impediments. Gradually the distinc-
tion further developed into that of corporations in which the investing public holds an interest 
and companies in which this is not the case. Regardless of where the distinction is placed there 
is in general a trend from the private towards the public construction. 

The most typical characteristic that, contingent upon this stage of development, to a larger or 
lesser degree, can be observed in the closely held company, is that the relation of the shareholders 
in such company towards one another and/or toward s the company is different from that 
resulting from their shareholdership as such, this latter being the function of the shareholder as 
supplier of capital with the object to obtain dividend income from it. 

This characteristic leads to two aspects that are distinguishable in the closely held company. 
On the one hand the multiple quality which the shareholder has in his relations to the company 
and/or his co-shareholders may cause a mixing-up of interests, owing to which the decisions of 
the shareholders are influenced by other considerations than those inherent to the shareholder-
ship as such. On the other hand the relations of the shareholder to the company and/or his co-
shareholders, existing on other grounds than this shareholdership as such, may be so predomi-
nant that they lead to disharmony between the social and the juridical reality of the company. 

The two characteristics mentioned above in the private company cause difficulties to the fiscal 
legislator in designing a key to the taxation of profits in general. If a certain normal dividend-
policy is an element for such a system of taxation the mixing-up of interests may lead to a situation 
whereby no dividend at all or small dividend is paid by the closely held company, the consequence 
of which would be that the intention of the fiscal legislator is thwarted. Besides, the disharmony 
between the social and the juridical reality of the private company may tempt the fiscal legislator 
to make a more or less drastic infringement upon the system of taxation on profits, a system partly 
based on the legal form. 

It is not always realized that we have to do here with two utterly different reasons which requires 
the fiscal legislator to take certain measures with respect to the private company. The possibilities 
available to the fiscal legislator with regard to the private company would vary from, on the one 
hand, obligatory distribution of profits and even allocation of the profits of the company to the 
shareholders to the imposition of tax on the shareholders for profits accumulated in the past by 
the company, in so far as this profit is realized by the shareholders when selling their shares. 

This latter method is laid down in what is called the substantial-interest arrangement. This 
arrangement, which was introduced in the Dutch tax legislation by the Germans during the years 
of occupation, provided that the profit made in the sale or transfer of shares in which a person 
holds a substantial interest, is subject to 20 % income tax. Such a substantial interest is present 
if someone, together with his relatives, holds title to one third part of more of the paid in share 
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	capital of a company or has held such title during the past five years and if furthermore the 

requirement is met that he himself, whether or not together with his wife, has been entitled to 
more than 7 %, in which case the term of five years referred to is also in force. 

A number of special provisions have been created to ensure effectiveness of the arrangement. 
The most important of these are: 



—the price of transfer and acquisition on donation is equal to the value attached to the shares 
b ased on normal business principles; 
—in case of inheritance and of acquisition in virtue of the law on matrimonial property the 
price of acquisition is equal to the pric,e of acquisition paid by the testator or by the person from 
whom the shares got into the matrimonial property; 
—the price of acquisition and transfer shall be at least equal to the average share capital paid 
on the shares ; 
—20% of the substantial-interest loss can be adjusted with the income tax on other items of 
income for the normal term whereby losses of a certain year can be set off against profits of 
subsequent years; 
—in case of liquidation of the company a certain relief is granted to the person who, whether 
or not together with his predecessor to title, has held a substantial interest for ten years; 
—in case of merger the taxation of the substantial-interest profit may, on certain conditions, 
be avoided, being taxable the later sale of the shares which are received as a result of the merger. 

Those who drafted the General Tax Revision of 1960 have advanced two grounds on which the 
substantial-interest arrangement in the Income Tax 1964 act is based. The first legal ground 
relates to the finding of a specific dividend-policy by the closely held company, namely that it 
distributes little or no dividend. If subsequently the collecting of the shareholders' portion in 
the reserves in the form of profit on the sale of the shares bas been realized, the above provision 
requires that tax shall as yet be paid on this selling profit. In so far as this provision aims at com-
bating a policy of withholding of profits, inspired by the necessity of intemal financing, it is not 
acceptable: accumulation of reserves can definitely not be called abnormal or anti-fiscal. In so 
far as this legal provision wants to prevent such a dividend policy whereby the shareholder collects 
his portion in the accumulated profits in the shape of a selling profit, it is acceptable. However, 
in that case the manner in which the substantial-interest profit, namely the increase in the value 
of the shares, is determined is not correct, because this manner of calculation bears inadequate 
relation to the amount withheld as profit. Against this there is the circumstance that in the 
reasoning embodied in this legal provision the rate of 20% must be called too low. Moreover the 
compensation of loss does not fit into this legal ground. 

As for the second legal ground, the legislator takes the position that the holder of a substan-
tial-interest selling his shares reaches the same result as when he draws on the reserves of the 
enterprise in consequence of his power in the company. This formulation is not correct, the less 
so because the legislators advance the comparison with the shareholder in the publicly held com-
pany, as they did also with reference to the first legal ground, but then correct1y. The second legal 
ground only has meaning if one makes a comparison with the private businessman ; the under-
lying thought is that business of the company is actually be considered as the private business 
of the majority shareholder. If his position in social, economie and financial respect is equal or 	201 
virtually equal to that of the private businessman, the significance of the second legal ground lies 
in the circumstance that taxation in case of sale or transfer of the shares bridges the difference 
between the progressive income tax tariff and the proportional corporation tax tariff; in view of 
the identical or practically identical situations this bridging is necessary. 
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As set forth above, in the second legal ground the criterium fixed for the holdership of a substan-
tial interest by no means holds good. It cannot be said that the person who, whether or not 
together with his relatives, has at his disposal at least one third part of the par am ount of share 
capital paid in, occupies a position more or less equal to that of the private businessman. For the 
rest the provisions of the substantial-interest arrangement correspondend with this second 
legal ground; this applies in particular to the manner in which the substantial-interest profit is 
determined in combination with the 20 % rate. 

Summari2ing it can be said that the first legal ground has in view the mixing-up of interests 
that may occur in the closely held company, whereas the second ground relates to the dishannony, 
frequently occurring in the closely held company, between its juridical and social reality. 

Owing to the fact that these two qualities of the closely held company, while emanating from 
the same characteristic, are utterly different, I propose to introduce an amendment in the 
arrangement by making a distinction between the substantial interest and the controlling interest. 

A holder of a controlling interest should be he who either owns more than 50% of the par 
capital paid in of a company or holds more than one third part of the par capital paid in and, in 
addition, has been a director of the company at any time during the past five years. For this cate-
gory the existing substantial-interest arrangement could be maintained practically unchanged. 
For this group of shareholders it is furthermore advocated that they have the right of option for 
taxation as a private businessman. 

As holders of a substantial interest should be considered whose who come under the present 
criterium for the holdership of a substantial interest, in so far as they do not meet the criterium 
for the holdership of the controlling interest mentioned in the previous paragraph, subject that the 
criterium of `one third part' should be substituted by 'more than one third part'. For the holders 
of a new-style substantial interest I would propose that, if so desired, they should be allowed to 
have the substantial-interest profit calculated in the same way as is now done, but decreased by 
the progressively taxed dividends during the period of ownership. Technically this should be 
worked out thus that these dividends are added to the price of acquisition or the fictitious price 
of acquisition of the shares, as the case may be. If they choose this manner of calculation, the 
rate for them should not be 20 % but be determined by the 20 %-40 % tariff. For this group I 
would let the compensation of substantial-interest losses disappear. For the holders of sub- 
stantial interest I propose an extension of the fictitious substantial interest, to the effect that some-
one who stops being a substantial-interest holder becomes (for his remainings shares) holder of 
a fictitious substantial interest. The market value substantial at the moment when the substantial-
interest holdership ceases to exist should in that case be regarded as fictitious transfer price. 

In conclusion I would advocate, for the controlling-interest holders as well as for the other 
substantial-interest holders, that the system of passing on the acquisition price of the predecessor 
to title should also be introduced for donations among members of the family-group, in the way 
as is now possible in cases of inheritance and of matrimonial property. In these three cases the 
fictitious substantial interest should furtherrnore be made applicable to heirs, acquirers in virtue 
of the law on matrimonial property and recipients of donations. 

In the annexe to this summary a method has been developed with which, with the aid of a 



computer, the impact of taxes on companies and on the individual businessman during a score 
of years and in a great number of cases can be measured. 

This method which mutatis mutandis also is usuable for other fiscal systems has been applied 
with a view to current fiscal legislation in The Netherlands for a period of 30 years to 300 cases, 
varying with respect to profit, yield, distribution of profit, depreciation of the currency and 
difference in commercial and fiscal profit. 

In these 300 cases the impact of taxes has been measured in the case of companies with and 
without substantial-interest of shareholders and in the case of the private enterprises. 

In these cases consideration has been given to transfer of shares by the shareholder or the sale 
of the entire private enterprise on the one hand and the consequences of the decease of the 
shareholder or the owner of a private enterprise on the other hand. 
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Zusammenfassung 

Der Gewinn stellt heutzutage noch immer eine der wichtigsten Steuererhebungsquellen dar. Die 
Art und Weise wie diese Erhebung erfolgt, ist von dem gewilhlten System abhilngig. Eine Frage, 
die man beim Aufbau eines derartigen Systems berilcksichtigen milsste, ist, ob die Rechtsform, 
die bei der Grilndung des Unternehmens gewilhlt wurde, gelegentlich der Steuererhebung eine 
Rolle zu spielen habe. In den Niederlanden hat man diese Frage von dem Augenblick an, da der 
Gewinn zu einer Steuererhebungsquelle wurde, bejahend beantwortet. 

Das bedeutet, dass die Rechtsform seit dem napoleonischen Zeitalter ein Element darstellt, 
das mitbestimmend ist filr die Art und Weise wie die Besteuerung des Gewinnes erfolgt. Obwohl 
sich nicht vermeiden Msst, dass die Wahl der Rechtsform in einem derartigen System auch durch 
fiskalische Beweggrilnde bestimmt wird, hat der Steuergesetzgeber in den Niederlanden jedoch 
immer—lediglich mit einer Unterbrechung in den Jahren 1940-1945—eine neutrale Einstellung 
der Rechtsform gegenilber an den Tag gelegt. Gelegentlich der parlamentarischen Behandlung 
der Allgemeinen Steuerreform 1960 wurde dieses Bestreben nach der Neutralitilt in bezug auf die 
Rechtsform auch seitens der verantwortlichen Regierungspersonen als Ausgangspunkt erwillmt 
fik das ihrerseits angestrebte globale Gleichgewicht in der Steuerlast, die auf die Privatunter-
nehmer drilckt sowie auf Aktiengesellschaften, welches Bestreben ich als die Lehre des globalen 
Gleichgewichts bezeichnet und ausgearbeitet habe. 

Dieses Gleichgewicht entsteht als Folge eines Zusammenspiels dreier Faktoren. Das sind die 
Unterschiede zwischen den SRzen der Einkommensteuer und der Kilrperschaftssteuer, die Dop-
pelbesteuerung von Dividenden und die Verlegung der Steuererhebung in die Zukunft. Das Gleich-
gewicht in der Steuererhebung kann nur global erzielt werden und bezieht sich nicht auf die 
einzelnen Unternehmungen, sondem auf die Kollektivitilten der in verschiedener Rechtsform 
organisierten Unternelunungen. 

Fik die kleinen Untemehmungen ist die Form der Aktiengesellschaft schlankweg ungilnstig, 
wilhrend sie filr die Grossunternehmungen hingegen fiskalisch unvermeidlich ist. Liesse sich aus 
dem Grunde behaupten, dass fiir diese Untemelunungen folglich kein Gleichgewicht milglich 
ist, so kilnnte man demgegenilber anfiihren, dass diesen Unternehmungen aus anderen Grilnden 
sowieso keine Wahl iibrigbleibt ; im allgemeinen ist fik das Grossunternehmen die Form der 
Aktiengesellschaft zu empfehlen und rilr die kleine Unternehmung erst recht nicht. Inzwischen 
ergibt sich aus dem obenstehenden, dass der Ausdruck `globales Gleichgewicht' mit grilsster 
Vorsicht anzuwenden ist. Namentlich in Hinsicht auf die kleinen Unternehmungen ist es erwiinscht, 
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dass filr diese Untemehmungen die Rechtsform der Aktiengesellschaft nicht aus fiskalischen 
Grfinden unmeiglich gemacht wird. 

Wenn man die grossen und kleinen Unternehmungen ausser Betracht asst, bleiben die mittel-
grossen Unternehmungen fibrig, die eine zahlreiche Gruppe bilden, die ftir die nationale Wohl-
fahrt von grosser Bedeutung ist. 

Viele Unternehmungen gehiken zu der Gruppe der geschlossenen Aktiengesellschaften. Na-
mentlich auf diese Gruppe wird die Aufmerksamkeit in dieser Schrift gelenkt. Der Unterschied 
zwischen offenen und geschlossenen Aktiengesellschaften bezog sich ursprlinglich lediglich auf 
die Miiglichkeit, ohne statutke oder tatskhliche Hemmungen einer Aktiengesellschaft als Aktio-
nk beitreten zu kiinnen. Allmfflilich bildete der Unterschied sich derart heraus, dass die Aktien-
gesellschaften in zwei Gruppen zerfielen, u.z. in eine Gruppe von Gesellschaften, an denen das 
Anlagepublikum sich beteiligen konnte, vd.hrend dies bei der zweiten Gruppe nicht zutraf. Wie 
dem auch sei, es lasst sich eine fortschreitende Entwicldung von der Geschlossenheit nach der 
Offenheit beobachten. Die charakteristischte Eigenschaft, die ablAngig von dieser Entwicklungs-
stufe, mehr oder weniger bei der geschlossenen Aktiengesellschaft wahrgenommen werden kann, 
ist, dass die Aktionke dieser Aktiengesellschaft noch in einem anderen VerMltnis zu einander 
bzw. zu der Aktiengesellschaft stehen, als sich aus ihrer Funktion als Aktieninhaber ohne weiteres 
ergibt—da letzteres die Funktion des Aktionks als Geldgeber, in der Absicht Einkiinfte aus 
Dividenden zu beziehen, darstellt. 

Diese Charaktereigenschaft fiihrt zu zwei Aspekten, die sich bei der geschlossenen Aktienge-
sellschaft unterscheiden lassen. Einerseits dllrfte die mehrfache Qualitk, die der Aktionk in 
seinem VerhEtnis zu der Aktiengesellschaft bzw. zu seinen Mitaktionken besitzt, eine Interessen-
vermischung mit sich bringen, wodurch die Entscheidungen des Aktionks durch andere Erw& 
gungen beeinfiusst werden als die, welche mit seiner Funktion als Aktieninhaber—kurz und gut, 
verknfipft sind. Andererseits Iffinnen die Beziehungen zwischen dem Aktionk und der Aktien-
gesellschaft, bzw. zwischen ihm und seinen Mitaktionken anders denn als Aktionk—kurz gesagt 
derart liberwiegend sein, dass sie eine Disharmonie zwischen der gesellschaftlichen und der 
jtuistischen Realitk der Aktiengesellschaft herbeiftihren. 

Die beiden obenerwfihnten Eigenschaften der geschlossenen Aktiengesellschaft machen dem 
Steuergesetzgeber Mllhe und Not beim Entwerfen eines Schlfissels fik die Gewinnbesteuerung. 
Wenn eine gewisse normale Dividendenpofitik ein Element eines derartigen Steuersystems dar-
stelt, dann kann die Interessenvermischung zur Folge haben, dass bei der geschlossenen Aktien-
gesellschaft keine oder jedenfalls zu wenig Dividende ausgeschilttet wird, was dazu flihrt, dass 
die Absichten des Steuergesetzgebers durchkreuzt werden. Daneben kann die Disharmonie 
zwischen der gesellschaftfichen und der juristischen Realiat der geschlossenen Aktiengesellschaft 
den Steuergesetzgeber dazu veranlassen, einen mehr oder weniger weitgehenden Einbruch auf 
das gleichfalls auf der Rechtsform beruhende Gewinnbesteuerungssystem zu machen. Man 
vergewissen sich nicht immer, dass hier zwei vöffig verschiedene Grfinde vorliegen, die von dem 
Steuergesetzgeber bestimmte Massnahmen erfordem in Bezug auf die geschlossene Aktiengesell-
schaft. Die Mittel, die der Steuergesetzgeber in Bezug auf die geschlossene Aktiengesellschaft 
anwendet, schwanken einerseits zwischen dem Verteilungszwang, wobei sogar mitunter der von 



der Aktiengesellschaft erzielte Gewinn den Aktionken zugerechnet wird, und andererseits der 
Besteuerung des Gewinnes, der in der Vergangenheit zusammengespart wurde, bei den Aktio-
nken, sofern dieser Gewinn beim Verkauf ihrer Aktien zugunsten der betreffenden Aktionke 
flUssig gemacht wird. 

Die letztere Methode wurde in der sogenannten Verordnung liber die wesentliche Beteiligung 
niedergelegt. Diese Verordnung, die in den Besatzungsjahren von dem deutschen Besetzer in die 
niederlUndische Steuergesetzgebung eingefUhrt wurde, kommt schliesslich darauf heraus, dass 
der Gewinn, erzielt durch VerUusserung von Aktien, an denen jemand eine wesentliche Beteili-
gung hat, mit 20% Einkommensteuer besteuert werden. Eine derartige wesentliche Beteiligung 
liegt vor, wenn jemand zusammen mit seinen Verwandten zu einem Drittel oder mehr Inhaber 
des eingezahlten Nominalkapitals einer Aktiengesellschaft ist, bzw. warend der vergangenen 
ftinfJahren war, und weiter, dass er selbst, entweder allein oder zusammen mit seiner Gattin, 
Inhaber ist zu mehr als 7 %, in welchem Falle die betreffende tiberwachungsfrist von ftinfJahren 
gleichfalls gilt. 

Eine Anzahl Sonderbestimmungen wurde ins Leben gerufen zum Zwecke die Regelung 
wirksam zu machen. Die wichtigsten dieser Bestimmungen sind: 
dass der ubertragungs- und Erwerbspreis durch Schenkung dem Wert entsprechen, den man den 
betreffenden Aktien im Wirtschaftsverkehr zuerkennen kann, 
dass im Vererbungsfalle sowie durch Erwerb out Grund des ehelichen Verm4ensrechts, der 
Erwerbspreis dem des Erblassers entspricht, bzw. desjenigen durch den die Aktien in die 
Ehegemeinschaft gelangen sind, 
dass der Erwerbs- und ubertragungspreis mindestens dem durchschnittlich auf die Aktien 
eingezahlten Aktienkapital entsprechen, 
dass 20% des wesentlichen Beteiligungsverlusts warend der normalen Frist der Verlustkompen-
sation mit der Einkommensteuer auf andere Einnahmen kompensiert werden kann, 
dass bei der Liquidation einer Aktiengesellschaft demjenigen, der—wohl oder nicht zusammen mit 
seinem RechtsvorgUnger—zehn Jahre lang eine wesentliche Beteiligung besessen hat, eine gewisse 
Erleichterung gewart wird, 
schliesslich, dass bei einer Fusion der wesentliche Beteiligungsgewinn unter gewissen Bedingungen 
nach den Aktien verlegt werden darf, die auf Grund einer Aktienfusion erhalten werden. 

Die Entwerfer der Allgemeinen Steuerreform 1960 haben zwei Rechtsgriinde angefiihrt, auf 
denen die Verordnung Uber die wesentliche Beteiligung im Einkommensteuergesetz 1964 beruht. 
Der erste Rechtsgrund bezieht sich auf die Festsetzung einer bestimmten Dividendenpolitik bei 
der geschlossenen Aktiengesellschaft, u.z. dass sie überhaupt keine oder nur wenig Dividende 
ausschUttet. Wenn dann nachher die AnsprUche auf die Riicklagen in Form eines Gewinnes an 
dem Verkauf der Aktien realisiert werden, ist nach diesem Rechtsgrund nachtdglich von diesem 
Verkaufsgewinn Steuer zu erheben. Sofern dieser Rechtsgrund bezweckt eine Gewinndicklage-
politik zu beldinpfen, die durch die Notwendigkeit einer internen Finanzierung eingegeben wurde, 
ist er nicht annehmbar : Reservierung ist bestimmt nicht als abnormal oder antifiskalisch zu bezeich-
nen. Sofern dieser Rechtsgrund verhindern miichte, dass eine solche Dividendenpolitik zur Folge 
Mae, dass die AnsprUche auf die auf dieser Weise gebildeten Riicklagen auf die Dauer in dein 
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Verkaufsgewinn steuerfrei realisiert werden lffinnten, ist sie allerdings annehmbar. Nicht richtig 
ist dann aber die Art und Weise wie der Gewinn an der wesentlichen Beteiligung ermittelt wird, 
da der Wertzuwachs der Aktien bei dieser Ermittlungsweise in keinem richtigen Vertaltnis zu 
dem Betrag steht, der als Gewinn einbehalten wurde. Demgegeniiber steht, dass der Satz von 
20 % in dem Gedankengang, der diesem Rechtsgrund zugrunde liegt, als zu niedrig zu betrachten 
ist. Zu diesem Rechtsgrund passt ausserdem die Verlustkompensation nicht. 

Was den zweiten Rechtsgrund anbelangt, hier gehen die Gesetzgeber von der Voraussetzung 
aus, dass der Inhaber der wesentlichen Beteiligung beim Verkauf der Aktien dasselbe Resultat 
erzielt, alsob er auf Grund seiner Macht in der Aktiengesellschaft iiber die Unterneh-
mungsriicklagen verfUgen wUrde. Diese Formulierung ist nicht richtig; desto weniger, da die 
Regierungspersonen, wie sie es auch bei dem ersten Rechtsgrund getan haben—aber dann mit 
Recht—den Vergleich mit dem Aktionk der offenen Aktiengesellschaft zur Sprache brachten. 

Der zweite Rechtsgrund hat nur dann einen Sinn, wenn man einen Vergleich mit dem Privat-
unternehmer anstellt; der Gedankengang, der diesem Vergleich zugrunde liegt ist der des unei-
gentlichen Gewerbes des Grossaktionks. Wenn dessen Stellung in gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und fmanzieller Hinsicht der Stellung des Privatunternehmers gleichkommt, bzw. der-
selben nahezu entspricht, so liegt die Bedeutung des zweiten Rechtsgrundes darin, dass die Steuer-
erhebung bei Vedusserung der Aktien den Unterschied zwischen dem progressiven Einkommen-
steuersatz und dem proportionellen K•kperschaftssteuertarif liberbriickt; diese OberbrUckung 
ist mit Riicksicht auf die identischen oder nahezu identischen Situationen notwendig. 

Zu dem zweiten Rechtsgrund, wie ich ihn eriktert habe, passt jedoch das angewandte Kriterium 
in bezug auf den Inhaber einer wesentlichen Beteiligung keineswegs. Man kann nicht sagen, dass 
derjenige, der wohl oder nicht mit seinen Verwandten Uber mindestens ein Drittel des einge-
zahlten Nominalkapitals verfilgt, eine Stellung einnimmt, die mehr oder weniger der des Privat-
unternehmers entspricht. Obrigens schliessen die Bestimmungen der Verordnung ilber die wesent-
liche Beteiligung sich diesem zweiten Rechtsgrund allerdings an, was namentlich gilt ftir die Art 
und Weise wie der auf Grund der wesentlichen Beteiligung erzielte Gewinn, kombiniert mit dem 
20- %igen Satz, ermittelt wird. 

Kurz gesagt kommt es darauf heraus, dass der erste Rechtsgrund sich auf die Vermischung 
von Interessen bezieht, die bei der geschlossenen Aktiengesellschaft vorliegen kann, wnrend 
der zweite Rechtsgrund auf die regelmMsig bei der geschlossenen Aktiengesellschaft vorkommende 
Disharmonie zwischen ihrer juristischen und ihrer gesellschaftlichen Realiat bezug hat. 

Da diese beiden Eigenschaften der geschlossenen Aktiengesellschaft zwar auf demselben Cha-
rakterzug beruhen, Ubrigens aber sehr verschieden sind, miichte ich vorschlagen, eine Rnderung 
in der Verordnung Uber die wesentliche Beteiligung anzubringen, dadurch dass man einen 
Unterschied macht zwischen der wesentlichen Beteiligung und der Uberwiegenden Beteiligung. 

Der Inhaber einer Uberwiegenden Beteiligung mUsste derjenige sein, der entweder selbst ilber 
mehr als 50 % des eingezahlten Nominalkapitals einer Aktiengesellschaft verftigt, bzw. Uber 
mehr als ein Drittel des eingezahlten Nominalkapitals die Verftigung hat und ausserdem zu irgend-
einem Zeitpunkt in den vergangenen fiinfJahren Direktor der Aktiengesellschaft gewesen ist. 
FUr die betreffenden Personen kiinnte die bestehende Verordnung Uber die wesentliche Betei- 



ligung nahezu unverilndert beibehalten bleiben. Filr diese Gruppe von Aktionilren wird weiter 
beftirwortet, dass sie in den Stand gesetzt werden milssten fik eine Steuererhebung als Privat-
unternehmer zu optieren. 

Als Inhaber einer wesentlichen Beteiligung ~en diejenigen zu betrachten, auf die das heutige 
Kriterium als Inhaber einer wesentlichen Beteiligung anwendbar ist, sofern sie nicht dem Krite-
rium als Inhaber einer ilberwiegenden Beteiligung entsprechen, erwillmt in dem vorangegangenen 
Absatz, mit der Massgabe, dass das Kriterium `ein Drittel' ersetzt werden milsste durch `mehr 
als ein Drifter. Filr die Inhaber einer wesentlichen Beteiligung neuen Stils milchte ich vorschlagen, 
dass sie auf Wunsch den Gewinn auf Grund der wesentlichen Beteiligung in ilhnlicher Weise be-
rechnen lassen dilrften, wie das jetzt stattfindet, jedoch abzilglich der progressiv besteuerten 
Dividenden wilhrend der Zeit, da sie im Besitz der betreffenden Beteiligung waren. Technisch 
wilre dies derart auszuarbeiten, dass diese Dividenden mit dem Erwerbspreis, bzw mit dem fingier-
ten Erwerbspreis der Aktien zusammengezilhlt werden. Wenn sie diese Berechnungsweise wilhlen, 
muss der Steuersatz filr sie nicht 20% betragen sondern zwischen 20-40% liegen. Die Kompen-
sation der Verluste auf Grund der wesentlichen Beteiligung milchte ich filr diese Gruppe ver-
schwinden lassen. Filr diese Inhaber einer wesentlichen Beteiligung milchte ich eine Erweiterung 
der fiktiven wesentlichen Beteiligung vorschlagen, die daraus besteht, dass einer der aufhilrt 
Inhaber einer wesentlichen Beteiligung zu sein, fik seine (restlichen) Aktien Inhaber einer fingierten 
wesentlichen Beteiligung wird. Der Wert im Wirtschaftsverkehr in dem Augenblick wo er aufhilrt 
Inhaber einer wesentlichen Beteiligung zu sein, milsste als fingierter Obertragungspreis geiten. 

Schliesslich befilrworte ich sowohl filr die Inhaber einer iiberwiegenden Beteiligung als fik die 
ilbrigen Inhaber einer wesentlichen Beteiligung, die Milglichkeit den Erwerbspreis des Rechts-
vorgilngers zu verlegen, wie dies jetzt beim Erbrecht und dem ehelichen Vermilgensrecht milglich 
ist, auch im Falle einer Schenkung zwischen Mitg,liedern der gleichen Familiengruppe, einzu-
filhren. In diesen drei allen milsste dann gleichfalls die fingierte wesentliche Beteiligung einge-
filhrt werden sowohl beim Erben, wie bei dem Erwerber laaft des ehelichen Vermilgensrechts 
und dem Beschenkten. 

In der Anlage ist ein System ausgearbeitet um mit Beihilfe eines Computers den Steuerdruck filr 
die Aktiengesellschaft und ftir den privaten Unternehmer wilhrend einer Reihe von Jahren und 
in einem bedeutenden Ausmass festzustellen. 

Diese Methode, welche mutatis mutandis auch fik andere fiskalische Systeme brauchbar ist, 
ist bei dem heutigen fiskalischen System in den Niederlanden angewendet wilhrend einer Periode 
von 30 Jahren in 300 allen, welche sich beziehen auf Variation in Gewinn, Rendite, Gewinn-
ausschuttung, Geldentwertung und auf den Unterschied zwischen dem wirklich erzielten und 
steuerlichen Gewinn. 

In diesen 300 allen wurde der Steuerdruck gemessen bei der Aktiengesellschaft mit oder ohne 
wesentliche Beteiligung und bei dem Privatuntemehmen. Gleichfalls wurden hierbei der Ober- 	209 
trag von Aktien oder Verkauf des ganzen Unternehmens bezw. die Folgen des Hinscheidens des 
Aktionks oder des Inhabers eines Privatunternehmens berilcksichtigt. 
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Bijlage I 
Kwantitatieve beschrijving van het globale evenwicht 



Kwantitatieve beschrijving van het 
globale evenwicht 

§1. VERBALE WEERGAVE VAN HET GEBRUIKTE WISKUNDIG MODEL 

Inleiding 
In deze bijlage is gepoogd voor een aantal representatief gekozen gevallen kwantitatief te beschrij-

ven, waartoe het door de fiscale wetgever beoogde globale evenwicht in de belastingheffing 
over de winst van NV's van persoonlijke ondernemers leidt. Daarin is mede de aanmerkelijk-
belangregeling betrokken.* 

Het is niet de bedoeling uit het hierna te produceren cijfermateriaal te concluderen of het 
globale evenwicht in feite al dan niet bestaat. Hiervoor zou men eerst moeten afspreken wat men 
onder globaal verstaat; bovendien staat men dan nog voor het probleem, dat het globale even-
wicht is afgestemd op de collectiviteit van persoonlijke ondernemingen enerzijds en op de collec-
tiviteit van NV's anderzijds. Het is ondoenlijk te controleren in hoeverre er tussen deze collec-
tiviteiten evenwicht in de belastingheffing over de winsten is. Het is echter wel mogelijk een kwan-
titatieve beschrijving te geven van de belastingheffing in individuele gevallen. Wanneer men deze 
maar representatief kiest en voldoende varieert, krijgt men een indicatie omtrent het globale 
evenwicht. In paragraaf 4 van deze bijlage zal ik pogen een verbinding te leggen tussen het in de 
grafieken en in de tabel verstrekte materiaal en de voorgaande tekst van dit geschrift. 

Opbouw van het onderzoek 
In het hieronder volgend cijferoverzicht wordt de totale belastingdruk niet rechtstreeks verge-

leken, doch wordt nagegaan, welke vermogenstoename aan het einde van een bepaalde periode 
in de beschreven posities aanwezig blijkt. Dit geschiedt voor de volgende posities, namelijk dat 
een onderneming wordt uitgeoefend door: 

I. een naamloze vennootschap, waarbij de aandeelhouders geen aanmerkelijk belang hebben; 
II. een naamloze vennootschap, waarbij de aandeelhouders wel een aanmerkelijk belang hebben; 

III. een persoonlijke ondernemer. 
De vergelijking strekt zich uit over een bepaalde tijdsperiode, welke voor de persoonlijke onder- 
nemer de gehele bestaansduur van zijn ondernemerschap beslaat en welke voor de NV weliswaar 

*Het hiervóór—zie blz. 186—omschreven overwegend belang is ten dele in de vergelijking betrokken en dan nog alleen 
voorzover betreft de aanmerkelijk-belanghouder die geen overwegend belang heeft; voor hem bepleit ik dat hij, te zijner 
keuze de aanmerkelijk-belangwinst mag doen berekenen op de oude voet tegen het 20 %-tarief, dan wel de gedurende zijn 
bezitsperiode ontvangen dividenden—voorzover deze progressief belast waren—op zijn aanmerkelijk-belangwinst in 
mindering mag brengen, doch in dat geval over het saldo tegen het 20 %-40 %-tarief moet betalen. 
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in de tijd gemeten een even lange periode is, doch niet gelijk is aan de gehele bestaansduur der 
N V. De beëindiging van het persoonlijke ondernemerschap wordt onderzocht zowel voor de 
situatie, dat de persoonlijke ondernemer overlijdt—hieronder aangeduid met de letter A— als voor 
de situatie dat hij zijn onderneming overdraagt—hieronder aangeduid met de letter B—; in de 
posities I en II is dit het overlijden van de directeur-aandeelhouder, respectievelijk de overdracht 
door deze van zijn aandelen. 

Het aantal te onderzoeken posities wordt door deze tweeledige wijze van beëindiging van het 
ondernemerschap in feite verdubbeld tot zes. Aangezien echter de positie I A identiek is aan de 
positie ! B blijven er de facto vijf posities over. 

Wil men tot een juiste vergelijking van de belastingdruk voor elk der vijf posities komen, dan 
dienen de omstandigheden in de te kiezen gevallen mutatis mutandis telkens identiek te zijn. In 
het onderstaande cijfermateriaal zijn ter wille van de eenvoud alle te belasten personen—hetzij 
aandeelhouders, hetzij directeuren, hetzij persoonlijke ondernemers—telkens tot één persoon 
herleid. Dit betekent, dat is aangenomen, dat er niet meerdere aandeelhouders zijn, doch slechts 
één aandeelhouder, die tevens directeur der NV is, en dat er slechts één ondernemer is in plaats 
van een aantal, die in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap 
samenwerken. 

Deze vereenvoudiging heeft theoretisch het bezwaar, dat men niet meer kan zeggen dat de 
posities !, II A of II B zich voordoen. Men kan echter weide verschuldigde belasting berekenen 
alsof elk dezer positites zich voordoet. Een voorbeeld moge dit nader toelichten. In positie ! is 
sprake van een N V waarin geen der aandeelhouders een aanmerkelijk belang heeft. Indien men nu 
terwille van de eenvoud er van uitgaat dat er een NV is met slechts één aandeelhouder, die tevens 
haar directeur is, dan is positie ! niet meer aanwezig. Men kan de belastingdruk echter wel bere-
kenen alsof positie I zich voordoet. In casu houdt dit in dat bij overdracht der aandelen, respec-
tievelijk bij overlijden niet wordt gerekend met In over aanmerkelijk-belangwinst, respectievelijk 
latente I B over latente aanmerkelijk-belangwinst. Hoewel er theoretisch bezwaar tegen de 
vereenvoudiging kan worden aangevoerd, weegt dit niet op tegen het practisch voordeel dat de 
uiteenzetting van de wijze, waarop de berekening der belastingdruk in elk der vijf posities 
geschiedt, aanzienlijk wordt vereenvoudigd. 

Terzijde zij opgemerkt, dat de belastingdruk conform de Wet in 1964 en het Besluit v P B 1942, 
zoals deze gelden per 1 januari 1966, wordt uitgerekend. 

Onderzoek naar het globale evenwicht met behulp van een vijftal variabele gegevens 
Het globale evenwicht is gebaseerd op het samenspel van de volgende factoren: 

a. Het verschil in tariefsopbouw van 'B en v P B. Hierbij is de grootte der winst van belang. 
b. De dubbele heffing van belasting over dividenden. In dit verband is de grootte van de 

winstuitdeling van betekenis. 
c. Het uitstel van belastingheffing van IB en v P B over dat deel der winst dat naar de toekomst 

verschoven wordt en van is over de door de Nv nog niet aan de aandeelhouders uitgedeelde 
winst. Hiervoor is belangrijk, hoe hoog het rendement is, dat de onderneming over de toe-
neming van haar eigen vermogen kan maken. 



De gevallen, bij welke de belastingdruk in de vijf posities steeds wordt onderzocht, worden aller-
eerst gevarieerd op bovengenoemd drietal: winst, winstuitdeling en rendement. De groep van 
gevallen, welke als gevolg van deze variaties ontstaat beschouw ik als het grondschema. Door aan 
bovengenoemd drietal nog een tweetal variabele gegevens toe te voegen, verkrijgt men variaties 
op het grondschema. Deze grootheden zijn het verschil tussen jaarlijkse winst en fiscale winst, en 
de muntontwaarding; zij zijn van belang in verband met de verschuiving van belastingheffing 
naar de toekomst. Samengevat kan men stellen dat de vijf variabele gegevens tesamen genomen 
corresponderen met de drie pijlers van het globale evenwicht. 

Mogelijk zou men nog andere variabele gegevens kunnen invoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan 
verliescompensatie, deelnemingsvrij stelling enzovoorts. Ik meende die andere variabele gegevens 
echter te mogen verwaarlozen. 

Gebruikte begrippen 

De begrippen, welke zijn gebruikt dienen uitsluitend als hulpbegrippen in verband met de 
uitgevoerde berekeningen en moeten daarom strikt worden opgevat in de hieronder weer te 
geven betekenis. 

basiswinst  
Dit is de winst welke in het eerste jaar wordt gemaakt, dus bij het begin van de periode waar-

over het onderzoek zich uitstrekt. De basiswinst wordt berekend vóór aftrek van enige belasting 
naar de winst, vóór aftrek van enige beloning voor de arbeid van de directeur, respectievelijk de 
persoonlijke ondernemer en vóór aftrek van enige beloning voor de terbeschikkingstelling van 
kapitaal door aandeelhouders, respectievelijk door de persoonlijke ondernemer. 

jaarlijkse winst 
Dit is de winst welke jaarlijks wordt gemaakt. De jaarlijkse winst is elk jaar gelijk aan de basis-

winst, verhoogd met het rendement, dat wordt gemaakt over de sedert het begin van de periode 
waarover het onderzoek zich uitstrekt gemaakte toeneming van het eigen vermogen. De jaarlijkse 
winst zou men kunnen opvatten als de commerciële winst. 

fiscale winst 
Dit is de winst, welke de basis voor de heffing van v P B en 1B vormt. De fiscale winst is in begin-

sel gelijk aan de jaarlijkse winst, behoudens aftrekbaarheid van de directiebeloning bij de NV. 
De fiscale winst kan van de jaarlijkse winst afwijken als gevolg van verschil in waarderingssy-

stemen, vorming van sommige fiscaal toelaatbare reserves—zoals de reserve assurantie eigen 
risico—, investeringsaftrek. Hoewel de fiscale winst ook hoger kan zijn dan de jaarlijkse winst, 
zal hieronder worden aangenomen dat de fiscale winst gelijk is aan of lager is dan de jaarlijkse 
winst. 
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eigen vermogen 
Dit is het eigen vermogen der NV, respectievelijk van de persoonlijke onderneming, berekend 



tegen de waarde in het economisch verkeer, welke aan het complex van actieve en passieve ver-
mogensbestanddelen van de onderneming kan worden toegekend. 

Dit eigen vermogen is bij het begin van de te onderzoeken periode in de positities I t/m II B 
gelijk aan het bedrag van het aandelenkapitaal. In de positites III A en III B is het beginvermogen 
eenzelfde bedrag. In de gevallen II A en II B vormt het tevens de verkrijgingsprijs der aandelen 
in de zin van de aanmerkelijk-belangbepalingen. 

Aangenomen wordt dat de toeneming van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door: 
a. inhouding van jaarlijkse winst; 
b. stijging van de waarde in het economisch verkeer van de actieve vermogensbestanddelen als 

gevolg van muntontwaarding.* 

eindwaarde 
Het doel van de berekeningen is van elk der te onderzoeken gevallen na te gaan, hoe groot de 

eindwaarden in de vijf posities zijn en vervolgens deze eindwaarden met elkaar te vergelijken. 
In de posities I, II A en III A wordt de eindwaarde gelijk gesteld aan de waarde in het econo-

misch verkeer der aandelen, respectievelijk van de persoonlijke onderneming, verminderd met 
de latente 1B over de latente aanmerkelijk-belangwinst, respectievelijk verminderd met de actuele 
1B over de overlijdenswinst. De waarde in het economisch verkeer der aandelen is gelijk aan het 
eigen vermogen der N V aan het einde der te onderzoeken periode, verminderd met de latente is 
over de meerwaarde der aandelen boven pari. 

In de posities I, II B en III B wordt onder de eindwaarde verstaan de tegenprestatie welke 
wordt ontvangen voor de overdracht der aandelen, respectievelijk der onderneming, eventueel 
verminderd met de actuele I B over de aanmerkelijk-belangwinst, respectievelijk over de over-
drachtswinst. De bedoelde tegenprestatie wordt gelijkgesteld aan de waarde in het economisch 
verkeer van de aandelen respectievelijk van de persoonlijke onderneming. Ook bij deze posities 
is de waarde in het economisch verkeer der aandelen gelijk aan het eigen vermogen der N V aan 
het einde der te onderzoeken periode, verminderd met de latentelB over de meerwaarde der 
aandelen boven pari. 

Aangezien de bedragen welke aan de onderneming onttrokken zijn in alle gevallen steeds dezelf- 
de zijn, zoals hieronder zal blijken, verkrijgt men door vergelijking van de eindwaarden bij 
de onderscheiden posities een indruk omtrent de kwantitatieve betekenis van het globale 
evenwicht. 

Vaste gegevens 
De periode waarover de belastingdruk wordt onderzocht strekt zich uit over 30 jaar. Bij het 

kiezen van deze periode is ervan uitgegaan dat een ondernemer op 35-jarige leeftijd begint en op 
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	65-jarige leeftijd zijn ondernemerschap beëindigt. 

*Het eigen vermogen zou ook kunnen stijgen door daling van de waarde in het economisch verkeer van de passieve 
vermogensbestanddelen. Dit wordt buiten beschouwing gelaten. De mogelijkheid dat het eigen vermogen afneemt door 
daling, respectievelijk stijging van de waarde in het economisch verkeer van actieve, respectievelijk passieve vermogensbe-
standdelen wordt eveneens buiten beschouwing gelaten. 



Aangenomen wordt, dat de aandeelhouder-directeur en de persoonlijke ondernemer geen ander 
inkomen genieten dan directiebeloning en dividend, respectievelijk winst uit onderneming. Als 
directeur der NV geniet hij een salaris van f25.000.— per jaar plus een tantième van 20 %. Dit 
tantième wordt berekend over de jaarlijkse winst na aftrek van de actuele v P B-schuld en voorts 
na aftrek van dat gedeelte der latente v P B-schuld, dat zijn oorzaak vindt in het eventueel uiteen-
lopen van de jaarlijkse winst en de fiscale winst. 

Aangenomen wordt dat voorzover in de posities I t/m II B salaris, tantième en/of dividend 
wordt uitgekeerd, aan de persoonlijke onderneming wordt onttrokken een bedrag gelijk aan het 
verschil van de som van salaris, dividend en tantième en de over die som verschuldigde 'B. 

Het doel van het onderzoek is de belastingdruk indirect te vergelijken, namelijk door verge-
lijking van de toeneming van het eigen vermogen nadat met die belastingdruk is rekening gehou-
den. Daarom kan het eigen vermogen aan het begin van het onderzoek in het midden worden 
gelaten. Terwille van de eenvoud zal het eigen vermogen bij de aanvang der te onderzoeken periode 
op nihil worden aangenomen, hoewel zulks in de posities I, II A en II B niet mogelijk is aangezien 
het aandelenkapitaal altijd een positief bedrag uitmaakt. 

De som der bezittingen bij de aanvang van het eerste jaar wordt aangenomen op vijfmaal de 
basiswinst, waartegenover schulden staan tot gelijk bedrag. Dit gegeven is van belang in verband 
met de muntontwaarding welke een der variabele gegevens vormt. 

Uitgangspunt is voorts dat de aandeelhouder-directeur en de persoonlijke ondernemer vallen 
in groep 111/2. Het ia-tarief en het v P B-tarief, welke in 1966 van toepassing zijn, zijn gebezigd. 
Het tarief van de actuele Is als gevolg van de beëindiging van het persoonlijk ondernemerschap 
wordt gesteld op 20% bij het overlijden van de persoonlijke ondernemer en op 40% bij over-
dracht van de persoonlijke onderneming. De vrijstelling van f 10.000,— is verwaarloosd. 

Voor de berekening van het eigen vermogen der NV wordt de latente v P B aangenomen op de 
helft van het v P B-tarief. 

De latente Is op de meerwaarde der aandelen boven pari wordt aangenomen op 5% van de 
meerwaarde der aandelen boven pari. 

De latente IB als gevolg van latente aanmerkelijk-belangwinst wordt aangenomen op een 
vierde gedeelte van wat minimaal de is-druk zou zijn op de aanmerkelijk-belangwinst in geval van 
verkoop. 

De hiervoor genomen percentages voor de latente belastingdruk zijn arbitrair. 
Ik realiseer me dat ook deze percentages als variabele gegevens kunnen worden behandeld. 

Terwille van de eenvoud van het onderzoek zijn de bedoelde percentages als vaste gegevens behan-
deld. Bij een aantal deskundigen heb ik tevoren gevraagd welke percentages zij voor de latente 
belastingdruk redelijk achtten. Het was opvallend dat alle antwoorden vrij dicht schommelden 
rond de aangenomen percentages. Deze antwoorden waren zowel afkomstig van de dienaren van 
de fiscus als van het bedrijfsleven en van de uitoefenaren van het vrije beroep. Antal' stelde de 
druk van de latente V P B eveneens op de helft van het nominale tarief. Voor de latente 1B-druk 
ging hij daarentegen uit van 40%. Zelfs indien men in aanmerking neemt, dat sinds zijn proef-
schrift de tarieven verlaagd zijn en de herkapitalisatie blijvend in de la is verankerd, dan nog acht 
ik het tarief van 40% extreem hoog voor de fiscale situatie in de tijd dat Antal zijn proefschrift 
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schreef. Men kan in de berekeningen welke Van Dijckl maakte waardevolle aanknopingspunten 
vinden om tot een waardering van de latente belastingdruk te komen. 

Variabele gegevens 
De basiswinst der onderneming bedraagt: 

f 30.000.— 
f 60.000.— 
f 120.000.— 
f 240.000.— 
f 480.000.— 

De winstuitdeling aan aandeelhouders bedraagt in procenten van de jaarlijkse winst, deze laatste 
berekend na aftrek van salaris en tantième voor de directeur, na aftrek van actuele v P B-schuld 
en na aftrek van dat gedeelte van de latente v P B-schuld dat zijn oorzaak vindt in het uiteenlopen 
van de jaarlijkse winst en de fiscale winst: 

0 0/0  
25% 
50% 
75% 

100% 

Rendement—berekend over en te maken door de toeneming van het eigen vermogen—bedraagt: 
5 °/„, 

10% 
15% 

Aangenomen wordt dat de toeneming van het eigen vermogen pas het daaropvolgend jaar rende-
ment gaat opleveren. 

Het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst, uitgedrukt in procenten van de jaarlijkse winst, 
bedraagt : 

0 % 
10% 

De toeneming van het eigen vermogen door nzuntontwaarding vindt jaarlijks plaats, uitgedrukt in 
procenten van de bezittingen, verhoogd met de toename van het eigen vermogen aan het begin 
van het betreffende jaar: 

0% 
21/2 % 

Het totaal aantal gevallen dat onderzocht wordt voor de vijf posities bedraagt derhalve 300, te 
weten 5 (aantal variaties bij de winst) maal 5 (aantal variaties bij de winstuitdeling) maal 3 (aantal 



variaties bij het rendement) maal 2 (aantal variaties bij het verschil tussen jaarlijkse en fiscale 
winst) maal 2 (aantal variaties bij de muntontwaarding). 

De wijze waarop de uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt. 
De uitkomsten zijn allereerst verwerkt in een reeks van 60 grafieken waarin gepoogd is in beeld 

te brengen hoe de verhouding van de uitkomsten in de posities I, II A en II B (dus de N V-posities) 
is ten opzichte van de posities III A en RIB (dus de persoonlijke-ondernemersposities). Bij deze 
grafieken is steeds als variabel gegeven het percentage van winstuitdeling gehanteerd. 

Vervolgens zijn de absolute uitkomsten van het onderzoek in een tabel verwerkt. 
Tenslotte is een overzichtsgrafiek gemaakt, welke men—uiteraard met de nodige reserve— zou 

kunnen beschouwen als een grove benadering van het globale evenwicht. Daartoe zijn de relatieve 
uitkomsten gevarieerd op het tweetal basiswinst en percentage winstuitdeling. Van de overige 
variabele gegevens is in de overzichtsgrafiek het rekenkundig gemiddelde der gevonden uitkomsten 
aangehouden.* 

§2. PROGRAMMA VOOR DE COMPUTER 

Algemene aanwijzingen 
De berekeningen welke door de computer worden uitgevoerd leiden tot 1500 eindwaarden. 
De eindwaarden worden in vijf groepen van elk 300 eindwaarden verdeeld, welke groepen 

worden aangeduid met E (I), E (HA), E (II B), E (JIJ A), E (III B). 
De eindwaarden van elke groep worden gevonden door in de berekeningen een aantal gegevens 

te variëren. Per groep van eindwaarden vindt steeds dezelfde variatie plaats. De variabele gegevens 
zijn derhalve in elke groep vast. De berekeningen worden per groep uitgevoerd op dezelfde wijze 
voor elke eindwaarde in die groep. De berekeningswijzen zijn derhalve per groep variabel. 

Terwille van de eenvoud zijn hieronder de variabele gegevens steeds met een kleine letter aan-
geduid. Met een grote letter zijn aangeduid de vaste gegevens, de hulpformules welke hieronder 
nader zullen worden aangegeven, en de tussenberekeningen, welke door de computer telkens 
opnieuw worden berekend met behulp van de variabele gegevens, de vaste gegevens en de hulp-
formules en waaruit volgens de aan te geven gang der berekening door de computer de eindwaarden 
worden opgesteld. 

Hieronder wordt voor elke groep van eindwaarden aangegeven welke berekeningen dienen te 
worden gemaakt om de cijferreeks van 300 getallen, welke tesamen de groep vormen, te kunnen 
samenstellen. Vervolgens wordt aangegeven welke bewerkingen de computer deze cijferreeksen 
moet laten ondergaan. 

Aangezien per eindwaarde een aantal deelbewerkingen steeds moet worden herhaald, is de 

*Terzijde zij opgemerkt dat ik ook berekeningen heb laten uitvoeren teneinde inzicht te krijgen in het door mij bepleite 	251 
overwegend belang en met name in het keuzerecht van de aanmerkelijk-belanghouder die geen overwegend belang heeft. 
Daarbij zijn de posities!! A en 11 B als uitgangspunt genomen en is er van uitgegaan dat het te-tarief steeds 40% is indien 
de keuze wordt uitgebracht de progressief belaste dividenden in mindering op de aanmerkelijk-belangwinst te brengen. De 
uitkomsten zijn niet in de tabel, noch in de grafieken opgenomen doch worden wel in het commentaar dat ik in paragraaf 4 
op het cijfermateriaal geef, behandeld. 



kleine letter i—tussen haken geplaatst—ingevoerd als symbool voor het aantal deelbewerkingen 
dat steeds herhaald moet worden.* 

Variabele gegevens 
m= 0%; 20%. 
w = 30000; 60000; 120000; 240000; 480000. 
p = 0%; 10%. 
r = 5%; 10%; 15%. 
u = 0%; 25%; 50%; 75%; 100%. 

De variabele gegevens dienen volgens het volgende schema te worden gevarieerd. De eerste eind-
waarde van elke groep wordt berekend bij : 
w = 30000. 
m= 0%. 
p = 0%. 
r = 5 %. 
u = 0 %. 

Voor de 2e tot en met de 5e eindwaarde wordt in bovenstaand schema u gevarieerd van 25 % tot 
en met 100%. 

Voor de 6e tot en met de 10e eindwaarde en de 11e tot en met de 15e eindwaarde wordt het-
zelfde schema als voor de le tot en met de 5e eindwaarde aangehouden, doch is r respectievelijk 
10 %en 15%. 

Voor de 16e tot en met 30e eindwaarde wordt telkens hetzelfde schema aangehouden als voor 
de le tot en met 15% eindwaarde, doch is p 10%. 

Voor de 31e tot en met 60e eindwaarde wordt telkens hetzelfde schema aangehouden doch is 
m 21/2 %. 

Voor de 61e tot en met 120e eindwaarde, de 121e tot en met 180e eindwaarde, de 181e tot en 
met 240e eindwaarde en de 241e tot en met 300e eindwaarde wordt hetzelfde schema als voor de 
Ie tot en met 60e eindwaarde aangehouden, doch is w respectievelijk 60000, 120000, 240000 en 
480000. 

Vaste gegevens 
B (0) = nihil. 
B* (0) = nihil. 
M (0) --= nihil. 
M* (0) = nihil. 
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	Hulpformules 

hulpformule I 
Vermenigvuldiging met I leidt tot een uitkomst als uit de tabel inkomstenbelasting 1966, groep 

111/2 kan worden afgelezen. 
*De betekenis van de gebruikte letters enzovoorts vindt men op blz. 258 verklaard. 



hulpformule V 
Als het getal waarmee V wordt vermenigvuldigd : 

is 40000 of kleiner dan is 
groter is dan 40000, doch kleiner dan 50010, dan is 

meer dan 50010, doch kleiner is dan 100010, dan is 
100010 of groter dan is 

V = 43% 
Vzr 43 % van 40000 plus 58 % 
van het meerdere boven 40000 
V== 46% 
V 47% 

Vóór enige vermenigvuldiging plaatsvindt, worden de bedragen naar beneden op 10 afgerond. 

Gang der berekening 
Voor elke deelbewerking dient achtereenvolgens een aantal tussenberekeningen te worden uit-

gevoerd volgens onderstaande formules, welke met uitzondering van de tussenberekening D (i) 
verschillend zijn naar gelang de groep eindwaarden, welke berekend wordt. 

Voor de groepen eindwaarden E (I), E (IIA) en E (II B) gelden de volgende tussenberekeninge n: 

tussenberekening W (i) 
W (i)= w r • {B (i —1) M (i — 

tussenberekening D (i) 
D (i) W (i) — 25000 — V • {(100 % — p) • W (i) — 25000 — 0,20 • D (i)}- 1/2 V • {P • W (i)} * 

tussenberekening B (i) 
B (i) = B (i — 1) W (i) — 25000 — 0,20 . D (i) —0,80 • u • D (i) — V • {(100 % —p) • W (i) — 25000 
—0,20 . D (i)}- 1/2  V • {p W (i)} 

tussenberekening M (i) 
M(i)=M(i-1)+m•{5w +B(1—ij-HM(i — 1)} 

Voor de groepen eindwaarden E (IIIA) en E (III B) gelden de volgende tussenberekeningen: 

tussenberekening W* (i) 
W* (i) w r • {B* (i — 1) + M* (i — 

tussenberekening B* (i) 
B* (i) -= B* (i — 1) W* (i) — 25000 — 0,20 . D (i) — 0,80 • u • D (i) — I . (100 % — p) • W* (i) 
± I • {25000 ± 0,20 D (i) ± 0,80 • u • D (i)} 

tussenberekening M* (i) 
M* (i) M* (i — 1) + m • {5 w B* (i — 1) M* (i — 1)} 

•D(i) = [W(i) -25 000- V• ((100% - p) W(i) - 25 000) - 1/2  V • {p W(i)}] / (1-0,20•V) 
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Eindwaardenberekeningen 
Op basis van de vaste gegevens, de variabele gegevens, de hulpformules en de tussenberekeningen 

dient de computer volgens onderstaande formules de 300 eindwaarden in elk der vijf groepen te 
berekenen.* 

formule groep E (1) 
E (I) = 0,95• [B (30) ± M (30) — 1/2  V  •  {M (30)}] 

formule groep E (IJ A) 
E (II A) = 0,95  •  E (I) 

formule groep E (II B) 
E (II B) = 0,80  •  E (I) 

formule groep E (III A) 
E (III A) = B* (30) M* (30) —0,20  .  [M* (30) p  •  {W* (1) + 
• W* (2) W* (3) t/m + W* (30)}] 

formule groep E (III B) 
E (III B) = B* (30) ± M* (30) — 0,40  .  [M* (30) ± 
± p  •  {W* (1) + W* (2) W (3) t/m W* (30)}] 

Bewerkingen door de computer te verrichten met de eindwaarden 
De eindwaarden worden opgeleverd in de volgende volgorde: E (I), E (II A), E (II B), E (III A) 

en E (III B), zodat 1500 eindwaarden worden opgeleverd, welke als absolute eindwaarden worden 
aangeduid. 

• Voor de aanmerkelijk-belanghouder, die geen overwegend belang heeft, en die de door mij bepleite keuze uitbrengt, 
gelden in de groepen E (II A) en E (II B) de volgende formules: 

formule groep E (11 A) 
E (II A)  =  de hoogste van 

Uwe': 0,95. E (I) 
lbfwel: E (I) — 0,10. [E (I) — 0,80. u  •  {D (1) + D (2) + D (3) t/m + D (30))] 

formule groep E (11 B) 

E (11B)  =  de hoogste van 
•Hwel: 0,80. E (I) 
bfwel: E (I) — 0,40• [E (I) — 0,80. u• {D (1) + D (2) + D (3) t/m + D (30)}] 
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De absolute eindwaarden welke zijn berekend in de groepen E (I), E (II B) en E (MB) worden, na 
vermenigvuldiging met 100, gedeeld door de corresponderende absolute eindwaarden in de groep 
E (III A). 

De 900 uitkomsten welke als gevolg van deze delingen ontstaan worden aangeduid als de rela-
tieve eindwaarden. 

Van de 900 relatieve eindwaarden worden 75 gemiddelde relatieve eindwaarden samengesteld 
op de volgende wijze. 

Van de 300 relatieve eindwaarden van groep E (I) worden de le, 6e, lle, 16e, 21e, 26e, 31e, 
36e, 41e, 46e, 51e en 56e relatieve eindwaarden opgeteld en de aldus verkregen som door twaalf 
gedeeld. 

Hetzelfde geschiedt met de 2e, 7e, 12e enzovoorts relatieve eindwaarden tot en met de 5e, 10e, 15e 
enzovoorts relatieve eindwaarden. Volgens hetzelfde schema wordt gehandeld met de relatieve 
eindwaarden 1 t/m 60 in de groepen E (II B) en E (III B). Daarna volgt een herhaling van boven-
staande procedure doch nu met de relatieve eindwaarden 61 t/m 120, 121 t/m 180, 181 t/m 240 en 
tenslotte 241 t/m 300. 

§3. BESCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP DE DOOR DE COMPUTER BEREKENDE 

EINDWAARDEN ZIJN VERWERKT 

De opbouw der 60 grafieken waarin de relatieve eindwaarden zijn weergegeven, is als volgt. 
Op de horizontale as zijn steeds de vijf percentages van winstuitdeling 0%, 25%, 50%, 75% en 
100% opgenomen. Evenwijdig aan de horizontale as is een lijn getrokken waarvóór bij de kruising 
met de verticale as het getal 100 is geplaatst. Deze lijn geeft steeds de relatieve eindwaarden aan 
van positie III A. Van de 900 relatieve eindwaarden welke door de computer zijn berekend, worden 
per grafiek steeds 15 relatieve eindwaarden in het platte vlak aangegeven, waarbij de eindwaarden 
welke tot dezelfde positie behoren steeds door lijnen worden verbonden. Het zijn telkens de rela-
tieve eindwaarden bij 0%. 25%, 50%, 75% en 100% winstuitdeling die corresponderen met de 
posities I, II B of MB.* 

De 60 grafieken zijn gevarieerd naar de 5 variaties van basiswinst, de 3 variaties van rendement, 
de 2 variaties van verschil tussen fiscale en jaarlijkse winst en de 2 variaties van muntontwaarding. 

De verdeling der grafieken is zo gekozen dat vijf series zijn gemaakt van 12 grafieken, welke 
corresponderen met de 5 variaties van de basiswinst. De eerste serie wordt gevormd bij een basis-
winst van f30.000.—, de tweede bij een basiswinst van f60.000.— en zo vervolgens. In elk dezer 
series zijn twee onderseries gemaakt, welke corresponderen met de variaties van de muntont-
waarding. De eerste onderserie heeft betrekking op een percentage van muntontwaarding van 0 
en is op de linkerbladzijde geplaatst, de tweede onder serie is op de rechterbladzijde geplaatst en 
heeft betrekking op een percentage van muntwaarding van 2 1/2 . 	 255 

Per bladzijde zijn 6 grafieken opgenomen. Bij de grafieken welke links op de bladzijde zijn opge-
nomen is het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst 0%. Bij de grafieken welke rechts op de 

*Wegens tekentechnische problemen, veroorzaakt door de te geringe verschillen van de lijnen I en II A wordt de lijn II A 
niet inde grafieken verwerkt. De lijn III B is Of horizontaal Of bijna horizontaal met de lijn III A of valt daarmee samen. 



bladzijde zijn opgenomen is het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst l0%. Van boven naar 
beneden zijn de grafieken steeds opgenomen met 5 %, 10 % en 15 % rendement. 

De 1500 absolute eindwaarden zijn in een tabel opgenomen welke is opgebouwd op dezelfde 
wijze waarop de grafieken zijn geconstrueerd. 

Bij deze tabel zijn de posities I, II A, II B, III A en MB horizontaal uitgezet. Op de eerste linker-
bladzijde zijn de gegevens vermeld bij een basiswinst van f30.000.— en een percentage van munt-
ontwaarding van 0. Het percentage van winstuitdeling is gevarieerd van 0 % tot 100 % bij een 
rendement van 5 % en een verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst van 0 %. Vervolgens is het 
rendement op 10% en daarna op 15 % genomen. Hierna is het verschil tussen jaarwinst en fiscale 
winst op 10 % aangenomen. De rechterbladzijde is op dezelfde wijze als de linkerbladzijde 
opgebouwd met dien verstande dat nu het percentage van muntontwaarding op 2 1/2  is gesteld. 
Vervolgens zijn dubbele bladzijden met tabellen voor basiswinsten van f60.000.—, f 120.000.—, 
f240.000.— en f480.000.— opgenomen. 

De overzichtsgrafiek van het globale evenwicht is op de volgende wijze opgebouwd. Evenwijdig 
aan de horizontale as zijn 2 lijnen getrokken waarvan de bovenste positie III A en de onderste 
positie III B voorstelt. Vervolgens zijn de lijnen van de posities I en II B welke behoren bij basis-
winsten van f30.000.—, f60.000.—, f120.000, f240.000.— en f480.000.— aangegeven. 

Betekenis in fiscale zin van de variabele gegevens, de vaste gegevens, de hulpformules, 
de tussenberekeningen en de eindwaarden 
variabele gegevens 
w = de basiswinst 
r = het rendement, uitgedrukt in een percentage van de toeneming van het eigen vermogen der 

onderneming. 
u = de winstuitdeling, uitgedrukt in een percentage van de winst na aftrek van salaris en tantième 

voor de directie. 
p = het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst, uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse 

winst. 
m =- de muntontwaarding, uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. 

vaste gegevens 
25000 = het directeurssalaris, 
0,20 = het directie-tantième, uitgedrukt in dat gedeelte:der winst dat voor uitdeling als tantième 

en als dividend beschikbaar is, derhalve na aftrek van de actuele en de latente vennoot-
schapsbelasting. 

hulpformules 
I = inkomstenbelasting 
V = vennootschapsbelasting 
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tussenberekeningen 
W (i) = jaarlijkse winst der NV in het jaar (i). 
W*  (i) = jaarlijkse winst van de persoonlijke ondernemer in het jaar (i). 
D (i) = dat gedeelte der winst van de NV in het jaar (i) dat voor uitdeling als tantième en dividend 

beschikbaar is, derhalve nadat een voorziening wegens latente v Ps in mindering is 
gebracht. 

B (i) = toeneming van het eigen vermogen der NV aan het einde van het jaar (i) in vergelijking 
met de aanvang van het jaar 1 zonder met de vermogenstoeneming, door munt-
ontwaarding veroorzaakt, rekening te houden. 

B* (i) = toeneming van het eigen vermogen van de persoonlijke ondernemer aan het einde van 
het jaar (i) in vergelijking met de aanvang van het jaar 1 zonder met de vermogens-
toeneming, door muntontwaarding veroorzaakt, rekening te houden. 

M 	= toeneming van het eigen vermogen der N V, voorzover door muntontwaarding veroor- 
zaakt. 

M* = toeneming van het eigen vermogen der persoonlijke ondernemer, voorzover door munt-
ontwaarding veroorzaakt. 

E 	= eindwaarde, waarmede wordt aangeduid de toeneming van het eigen vermogen—hetzij 
van de aandeelhouder, hetzij van de persoonlijke ondernemer, veroorzaakt door winst-
inhouding en door muntontwaarding—welke toeneming berekend wordt na aftrek van 
actuele en latente belastingdruk en zodoende indirect een graadmeter van die belasting-
druk vormt. 

§4. COMMENTAAR OP DE DOOR DE COMPUTER BEREKENDE EINDWAARDEN 

De meetkundige plaatsen van het globale en van het werkelijke evenwicht 
De grafieken der eindwaarden en de overzichtsgrafiek van het globale evenwicht hebben ten 

doel een indruk te geven hoe het door de fiscale wetgever nagestreefde globale evenwicht in een 
aantal representatief gekozen individuele gevallen uitwerkt. Daartoe zijn vijf variabele gegevens, 
welke tesamen de drie pijlers van het globale evenwicht representeren, gehanteerd om tot 300 
individuele gevallen te komen. In de 60 grafieken der relatieve eindwaarde is voor 5 variaties van 
het percentage winstuitdeling nagegaan hoe de belastingdruk zich verhoudt in de onderscheiden 
posities, te weten NV met en zonder aanmerkelijk belang en persoonlijke ondernemer, een en 
ander bij de situaties van overlijden en overdracht. 

Vanzelfsprekend had in de grafieken ook een ander variabel gegeven kunnen worden opge-
nomen; door bijvoorbeeld 100 grafieken samen te stellen, waarbij de belastingdruk der verschil-
lende posities weergegeven wordt bij de drie variaties van het rendement kan men eveneens een 
indruk van het globale evenwicht krijgen. 

Ik meen echter dat het percentage winstuitdeling het meest geschikte gegeven is om in elk 
der grafieken variabel gesteld te worden, niet alleen omdat de mate van winstuitdeling een zo 
grote invloed heeft op de belastingdruk, maar ook omdat de fiscale wetgeving over de winst in 
zo sterke mate is geconcentreerd rond de winstuitdeling; daar komt nog bij dat de winstuitdeling 
van de vijf variabele gegevens het meest van de wil van de belastingplichtige afhankelijk is. 
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Van de overige vier variabele gegevens heeft de basiswinst de belangrijkste invloed op de 
belastingdruk. Om die reden zijn in de overzichtsgrafiek van het globale evenwicht de winstuit-
deling en de basiswinst variabel gesteld en zijn de drie overige variabele gegevens—rendement, 
verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst en muntontwaarding—gefixeerd op de rekenkundig 
gemiddelden van de uitkomsten der diverse variaties bij deze drie gegevens. 

Uit de grafieken kan men niet rechtstreeks afleiden of de fiscale wetgever is geslaagd in het 
verwezenlijken van een globaal evenwicht in de belastingheffing over de winst van N V's en van 
persoonlijke ondernemers. Uitgaande van de stelling dat het nastreven van het globale evenwicht 
mede inhoudt dat in zoveel mogelijk individuele gevallen naar een zo gelijk mogelijke belasting-
druk moet worden gestreefd, kan men uit de grafieken hoogstens een indruk krijgen van de mate 
waarin dat streven met succes is bekroond. Een hulpmiddel daarbij is de meetkundige plaats* 
van het globale evenwicht welke in de grafieken is aangegeven met een vette lijn of stip. De for-
mulering van deze meetkundige plaats** is als volgt: 
Elk punt der meetkundige plaats ligt op een der lijnen I, II B, III A of III B.*** Ligt het punt op 
een der lijnen! en/of II B dan is relatieve eindwaarde welke bij het punt behoort gelijk aan of 
kleiner, respectievelijk gelijk aan of groter, dan de relatieve eindwaarden welke op de lijnen MA, 
respectievelijk III B worden gevonden bij hetzelfde percentage van winstuitdeling als bij het punt 
behoort. Ligt het punt op een der lijnen III A en/of III B dan is het percentage winstuitdeling dat 
bij het punt behoort gelijk aan of kleiner, respectievelijk gelijk aan of groter, dan de percentages 
van winstuitdeling welke op de lijnen I, respectievelijk 'TB worden gevonden bij dezelfde relatieve 
eindwaarde als bij het punt behoort. Minder exact, doch korter uitgedrukt omgeeft de meetkundige 
plaats het gebied in de grafiek waar de lijnen I en II B en de lijnen MA en MB elkaar snijden. 
In dat gebied geldt dat de relatieve eindwaarden, behorende bij de posities van N V met en zonder 
aanmerkelijk belang, bij gelijke percentages van winstuitdeling liggen tussen de relatieve eind-
waarden, behorende bij de posities van persoonlijke ondernemer met overlijden of met overdracht, 
terwijl omgekeerd geldt dat bij dezelfde relatieve eindwaarden de erbij behorende percentages van 
winstuitdeling bij de posities persoonlijke ondernemer met overlijden en met overdracht liggen 
tussen de percentages van winstuitdeling bij de posities N V met en zonder aanmerkelijk belang. 

Zoals uit de grafieken blijkt kan het voorkomen dat niet beide lijnen! en II B de beide lijnen 
III A en III B snijden. Het is mogelijk dat de meetkundige plaats daardoor tot een rechte lijn of 
zelfs tot een punt ineenschrompelt. 

*In herinnering zij gebracht dat een meetkundige plaats een verzameling punten is welke aan een zekere voorwaarde 

voldoen en wel zodanig dat alle punten welke op de meetkundige plaats liggen aan de voorwaarde voldoen en alle punten 

welke niet op de meetkundige plaats liggen niet aan de voorwaarde voldoen. **Door mij zijn in de grafieken steeds de 

punten welke in het platte vlak worden gevonden bij de vijf percentages van winstverdeling door rechte lijnen verbonden. 

Ik heb daarbij aangenomen dat deze rechte lijnen identiek zijn aan de lijnen welke door interpolatie zouden zijn ontstaan. 

***De lijn II A is in de grafieken niet opgenomen, ofschoon hij er wel in thuis hoort. De relatieve eindwaarden welke bij 

deze lijn horen verschillen zo weinig van die van lijn 1—namelijk slechts 5 %—dat zij technisch niet in de grafieken konden 

258 	worden verwerkt. Ten gerieve van de lezer moge herhaald worden dat 

I voorstelt de NV zonder aanmerkelijk belang, 

II A de Nv met aanmerkelijk belang waarbij de directeur-grootaandeelhouder overlijdt, 

II B de NV met aanmerkelijk belang waarbij de directeur-grootaandeelhouder zijn aandelen overdraagt, 

III A de persoonlijke ondernemer waarbij deze overlijdt, 

III B de persoonlijke ondernemer waarbij deze zijn onderneming overdraagt. 



Om de betekenis van de meetkundige plaats van het globale evenwicht nader te kunnen toe-
lichten wil ik eerst van de hypothese uitgaan dat er een werkelijk evenwicht is in alle 300 onder-
zochte gevallen voor de onderscheiden posities. In de grafiek zou dit betekenen dat alle vier lijnen 
zouden samenvallen en op de 100-lijn zouden liggen. Deze 100-lijn zou men dan kunnen omschrij-
ven als de meetkundige plaats van het werkelijke evenwicht. Alle punten op deze meetkundige 
plaats zouden voldoen aan de voorwaarde dat bij elk percentage van winstuitdeling dezelfde 
relatieve eindwaarde van 100 ontstaat in de posities 1,11 B, III A en III B. Dit zou tevens inhouden 
dat alle absolute eindwaarden in de posities I, II B, III A en III B gelijk zouden zijn en dat derhalve 
de belastingdruk op de N V met en zonder aanmerkelijk belang en op de persoonlijke ondernemer 
zowel bij overlijden als bij overdracht exact gelijk zou zijn. Dit werkelijk evenwicht doet zich in 
de realiteit echter niet voor. Om dit nader toe te lichten wil ik achtereenvolgens aandacht besteden 
aan de situaties van overlijden en overdracht, aan de Nv met aanmerkelijk belang tegenover de 
Nv zonder aanmerkelijk belang, en aan de NV tegenover de persoonlijke ondernemer. 

In de eerste plaats is er geen werkelijk evenwicht omdat het verschil kan maken of overlijden 
dan wel overdracht plaatsvindt. Bij de persoonlijke ondernemer blijkt dit als volgt: Indien het 
percentage muntontwaarding en het percentage verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst beide 0 
zijn is er aan het einde van de te onderzoeken periode geen overlijdens- of overdrachtswinst en 
vallen derhalve de lijnen IIIA en III B samen. Indien daarentegen &Vel het percentage munt-
ontwaarding 21/2  is, &Wel het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst 10 is, ófwel deze beide 
gevallen zich voordoen dan ontstaat er overlijdenswinst, welke met 20% is of overdrachtswinst, 
welke met 40 %1B wordt getroffen, hetgeen de absolute eindwaarden en derhalve de relatieve 
eindwaarden beïnvloedt. De lijn III B ligt om die reden in de grafiek in die gevallen onder de lijn 
III B. 

Bij de N V zonder aanmerkelijk belang is er geen onderscheid tussen de situaties van overlijden 
en overdracht. Bij de N V met aanmerkelijk belang daarentegen is er wel verschil doordat in de ene 
situatie met 20% actuele is over de aanmerkelijk-belangwinst is gerekend, in het andere geval 
met 5% latente is-druk op de latente aanmerkelijk-belangwinst. 

Samengevat komt het er op neer dat bij lijn I overlijden en overdracht fiscaal identieke situaties 
zijn, dat bij de lijnen II A en II B altijd een verschil van 15% bestaat, doch dat bij de lijnen III A 
en III B het verschil meer of minder groot en zelfs nihil kan zijn. 

In de tweede plaats wordt er inbreuk gemaakt op het werkelijke evenwicht omdat bij de NV 
met en zonder aanmerkelijk belang een verschil in belastingdruk bestaat. Bij een zelfde percentage 
van winstuitdeling wordt immers bij de Nv zonder aanmerkelijk belang geen is betaald in geval 
van overlijden of overdracht terwijl bij de Nv met aanmerkelijk belang in geval van overdracht 
der aandelen 20 %is over de aanmerkelijk-belangwinst verschuldigd is, terwijl in geval van over-
lijden de op de waarde der aandelen drukkende is over de latente aanmerkelijk-belangwinst 5 % 
bedraagt. Omdat steeds van een beginvermogen van nihil is uitgegaan is de totale overdrachts-
prijs der aandelen aanmerkelijk-belangwinst. Daarom is in de grafieken de lijn II B steeds 20% 
lager dan de lijn I getekend, terwijl lijn IIA, wegens het te geringe verschil van 5% met lijn!, niet 
getekend kon worden. 

In de derde en belangrijkste plaats is er geen werkelijk evenwicht omdat de belastingheffing 
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van de N V de facto anders is dan van de persoonlijke ondernemer, hetgeen leidt tot verschillen 
in belastingdruk, ondanks het globale evenwicht dat de fiscale wetgever in deze nastreeft. 

Ik zou willen stellen dat de fiscale wetgever er beter in slaagt zijn globale evenwicht naar een 
werkelijk evenwicht te doen tenderen naar de mate de meetkundige plaats van het globale even-
wicht meer gelijkenis vertoont met de meetkundige plaats van het werkelijke evenwicht. Om te 
kunnen beoordelen of de meetkundige plaats van het globale evenwicht meer of minder gelijkenis 
vertoont met de meetkundige plaats van het werkelijke evenwicht dient men de twee volgende 
maatstaven aan te houden: 
a. Hoe meer lijn III B lijn MA nadert, hoe meer ten aanzien van de persoonlijke ondernemer in 

de situaties overlijden en overdracht een werkelijk evenwicht bestaat. Terzijde merk ik op dat 
bij de N V zonder aanmerkelijk belang dit evenwicht in bedoelde situaties er reeds is en dat het 
bij de Nv met aanmerkelijk belang er steeds niet is; ook in de verhouding van lijn! ten opzichte 
van lijn II B is er steeds zulk een verstoring van het werkelijk evenwicht. 

b. Hoe stomper de hoek is waarmee de lijnen! en II B invallen op de lijnen III A en IIIB, hoe 
geringer de afwijkingen zijn tussen de relatieve eindwaarden van de posities! en II B ten opzich-
te van de relatieve eindwaarden van de posities III A en III B. Het werkelijke evenwicht 
wordt derhalve beter benaderd naarmate bedoelde hoek stomper is. 
Uit de grafieken kan men het bovenstaande nagaan door de vette lijn(en) of stip met de 100-lijn 
te vergelijken. 

Ik zou nu nog iets nader op de meetkundige plaats van het globale evenwicht willen ingaan. Ik 
heb hiervóór* al opgemerkt dat men, vóór men kan zeggen dat er een globaal evenwicht is, het 
eerst eens moet zijn over wat men onder globaal verstaat. Omdat zulk een discussie oeverloos 
zou zijn stel ik voor als uitgangspunt te aanvaarden dat binnen de meetkundige plaats van het 
globale evenwicht het door de fiscale wetgever nagestreefde globale evenwicht aanwezig is.** 
Exacter uitgedrukt wil dat zeggen dat aangenomen wordt dat bij een percentage winstuitdeling 
dat ligt tussen het snijpunt van lijn II B met lijn III A en het snijpunt van lijn I met lijn III B er 
een globaal evenwicht is in de heffing van belasting over de winst van N V's en van persoonlijke 
ondernemers. 

Door op de grafieken de afstand tussen beide snijpunten na te gaan kan men zich een oordeel 
vormen van de percentages winstuitdeling waartussen het aldus gedefinieerde globale evenwicht 
aanwezig is. Hoe langer de lijn tussen de beide snijpunten is hoe meer percentages van winstver-
deling er zijn, waarbij de voorwaarde van het globale evenwicht is vervuld. 

Daarnaast moet men echter ook letten op wat ik zou willen noemen de realiteit van het globale 
evenwicht. Hoe meer de percentages winstuitdeling liggen binnen normale, redelijke winstuit-
deling, hoe groter de realiteit van het globale evenwicht is. Een voorbeeld moge het bovenstaande 
verduidelijken. Indien bij 100 % winstuitdeling er evenwicht bestaat dan is de realiteit van dat 
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	evenwicht zeer gering omdat 100% winstuitdeling nu eenmaal niet normaal is. Hetzelfde geldt 
voor het geval dat veel vaker voorkomt, namelijk 0% winstuitdeling. 

*Zie blz. 245. **Ter verduidelijking merk ik op dat ik mij niet uitspreek over de vraag of er op de meetkundige plaats van 
het globale evenwicht de facto overal sprake is van een globaal evenwicht. Wat ik beoog is niet meer dan bij wijze van hypo-
these het globale evenwicht te definiëren als: liggende op de meetkundige plaats van het globale evenwicht. 



Conclusies welke uit de grafieken der relatieve eindwaarden en uit de overzichtsgrafiek van het globale 

evenwicht kunnen worden getrokken ten aanzien van het globale evenwicht 

Bij de bestudering van de grafieken dient aan twee onderwerpen bijzonder aandacht te worden 
besteed. Het eerste is de invloed van de overige vier variabele gegevens op de meetkundige plaats 
van het globale evenwicht. De hoek tussen de lijnen I en II B en de lijnen III A en III B wordt 
stomper en derhalve wordt de meetkundige plaats van het globale evenwicht meer gelijkend op 
de meetkundige plaats van het werkelijke evenwicht,—zodat het globale evenwicht toeneemt in 
de richting van het werkelijke evenwicht—indien: 

a. het rendement afneemt 
b. de muntontwaarding toeneemt 
c. het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst toeneemt 
d. de basiswinst afneemt. 

Het zou mij te ver voeren hierop diep in te gaan. Uit de grafieken kan men zich overtuigen van 
de hiervoor genoemde tendensen. 

Het tweede onderwerp dat bij de bestudering der grafieken van belang is, is de onderlinge verge-
lijking der lijnen. In het kader van dit geschrift is daarbij vooral van belang de verhouding van 
de posities van N V met en zonder aanmerkelijk belang, derhalve de lijnen I en II B. 

Bij gelijke percentages van winstuitdeling verloopt, zoals reeds is opgemerkt, lijn I hoger dan 
lijn II B en is dus de belastingdruk op de NV met aanmerkelijk belang, waarbij de aandelen worden 
overgedragen hoger dan op de N V zonder aanmerkelijk belang. 

Men bedenke daarbij dat in de grafieken der relatieve eindwaarden een vergelijking slechts 
mogelijk is indien men van hetzelfde percentage winstuitdeling uitgaat. Men krijgt geen zuiver 
beeld indien men bijvoorbeeld positie I bij 50% winstuitdeling vergelijkt met positie II B bij 0% 
winstuitdeling; de resultaten van de grafiek zijn immers bij 0 % en 50 % gerelateerd aan verschil-
lende grootheden namelijk aan de absolute eindwaarden bij 0%, respectievelijk 50% winstuit-
deling van positie III A. 

Indien men de invloed van N V met en zonder aanmerkelijk belang wil vergelijken bij verschil-
lende percentages winstuitdeling kan men daarom beter de tabel der absolute eindwaarden ter 
hand nemen. 

Conclusies, te trekken uit de tabel der absolute eindwaarden 

In de tabel der absolute eindwaarden valt meteen op dat bij een percentage van winstuitdeling 
van 100 in combinatie met 0% muntontwaarding de eindwaarden in de posities I, IIA en II B 
nihil zijn. Dit is logisch: immers gestart is met een beginvermogen van nihil en dat vermogen 
verandert niet indien door de NV telkens alle beschikbare winst wordt uitgedeeld. 

Terzijde merk ik op dat men hiermee tevens een goed inzicht kan krijgen in de betekenis van 
de muntontwaarding. Indien men ter vergelijking met het voorgaande het geval van 100% winst-
uitdeling bij 21/2 % muntontwaarding bij de posities I, II A en II B uit de tabel afleest, dan ziet 
men resultaten welke uitsluitend door muntontwaarding kunnen zijn veroorzaakt. Deze resultaten 
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zijn, zoals men in de tabel kan nagaan, onafhankelijk van het rendement. Dit is verklaarbaar. 
Het variabele gegeven rendement is immers alleen van belang als er winst wordt ingehouden. De 
bedoelde resultaten zijn voorts hetzelfde bij de beide percentages van verschil tussen jaarlijkse en 
fiscale winst. Ook dit is logisch: het verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst heeft invloed op de 
uitdeelbare winst welke echter bij 100 % winstuitdeling telkens weer verdwijnt. Uit een en ander 
volgt dat de resultaten welke worden verkregen bij 100 % winstuitdeling gecombineerd met 2 1/2 % 
muntontwaarding in de posities I, TJ A en II B uitsluitend afhankelijk van en derhalve recht even-
redig zijn aan de basiswinst. Men kan dit in de tabel controleren. 

Over de invloed van het percentage van winstverdeling op de uitkomsten bij de posities !, II A 
en II B wil ik het volgende opmerken. Voor enige willekeurige gevallen heb ik nagegaan hoeveel 
het percentage winstuitdeling bij de N V zonder aanmerkelijk belang méér moet zijn dan bij de 
Nv met aanmerkelijk belang om een gelijke absolute eindwaarde en dus een gelijke belastingdruk 
te bereiken. 

Ik heb daartoe uit de tabel der absolute eindwaarden de volgende, geheel willekeurige, voor-
beelden genomen: 

muntontwaarding 
basiswinst 
verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst 
rendement 
winstuitdeling 
absolute eindwaarde bij positie ! 

0% 21/2 % 0% 
f 60.000.— f 	120.000.— f 	480.000.— 

10% 0% 10% 
5% 10% 15% 

25% 25% 50% 
f530.812.— f3.326.311.— f 5.623.354.— 

262 

Door interpolatie werd, bij overigens gelijkblijvende variabele gegevens, berekend dat dezelfde 
absolute eindwaarden van f530.812.—, f3.326.311.— en f5.623.354.— werden verkregen bij 
een lager percentage van winstuitdeling. 
in positie II A van 3.5% 2.5% 1.3% 
in positie II B van 11.5% 11.6% 6 % 

Deze cijfers, welke ik als redelijke steekproef beschouw, leiden mij tot de conclusie dat het 
verschil in belastingdruk tussen de N V waarbij weinig of geen en die waarbij veel, althans normaal 
dividend wordt uitgedeeld, slechts in geringe mate door de aanmerkelijk-belangregeling wordt 
overbrugd. 

De positie van de houder van een aanmerkelijk belang 'nieuwe stijl', die geen overwegend 
belang heeft 

Hiervóór* is door mij de introductie van het overwegend belang bepleit. Ik knoopte daaraan 
onder andere het voorstel vast de houder van een aanmerkelijk belang, die niet een overwegend 
belang heeft te laten kiezen, hetzij voor belastingheffing over de aanmerkelijk-belangwinst op de 
thans in de wet voorgeschreven wijze, hetzij voor belastingheffing waarbij de gedurende zijn bezits-
periode progressief belaste dividenden op de aanmerkelijk-belangwinst in mindering zouden 

*Zie blz. 186. 



mogen worden gebracht, doch in dat geval tegen het 20 %-40 % tarief. Ik heb laten berekenen 
welke de uitkomsten zouden vormen, indien van dit keuzerecht gebruik zou worden gemaakt 
doordat telkens de gunstigste keuze zou worden uitgebracht; het is-tarief werd daarbij steeds 
op 40 % aangenomen. 

Het resultaat van deze berekeningen is als volgt: In de 150 gevallen waarbij de muntontwaarding 
0% was bleek dat bij 0% en 25 % winstuitdeling belastingheffing op de thans bestaande voet voor-
deliger zou zijn, terwijl bij 50%, 75% en uiteraard bij 100 % winstuitdeling er geen aanmerkelijk-
belangwinst meer zou bestaan en dus de belastingheffing zou plaatsvinden alsof er een Nv zonder 
aanmerkelijk belang zou zijn. 

De kritische grens waarbij geen aanmerkelijk-belangwinst meer zou ontstaan, bleek steeds te 
liggen bij bijna 50% winstuitdeling. Dit is goed verklaarbaar. Immers bij 50 % winstuitdeling is 
er ook 50% winstinhouding. Deze laatste gaat tot de aanmerkelijk-belangwinst behoren, doch 
deze wordt in mijn voorstel verminderd met het bedrag der winstuitdeling, zodat men per saldo 
op nihil uitkomt. 

In de 150 gevallen dat er een muntontwaarding van 2 1/2 % werd aangenomen lag de situatie 
als volgt: Bij een percentage van winstuitdeling van 0% en 25 % zou belastingheffing op de huidige 
voet altijd gunstiger zijn; dit zou altijd ongunstiger zijn bij een winstuitdeling van 100%, en bij 
een winstuitdeling van 75 %—in dit laatste geval echter met uitzondering van een basiswinst van 
f 30.000.—*. Bij een winstuitdeling van 50% zou het eveneens voordeliger zijn op de aan-
merkelijk-belangwinst de progressief belaste dividenden in mindering te brengen en over het 
saldo 40 %is te betalen. 

Ter illustratie moge ik hierbij de eindwaarden laten volgen bij de posities van Nv zonder 
aanmerkelijk belang en van N V met aanmerkelijk belang, in dit laatste geval waarbij de aandelen 
worden overgedragen en berekend zowel volgens de voorschriften van de huidige fiscale wet-
geving als volgens het door mij gedane voorstel. Aangenomen is in dit voorbeeld behalve een 
muntontwaarding van 21/2 %, dat het rendement 10%, het verschil tussen jaarlijkse en fiscale 
winst eveneens 10% en de winstuitdeling 50% bedraagt. 

basiswinst eindwaarden 
NV zonder 
aanmerkelijk 
belang 

eindwaarden 
N V met aanmerkelijk 
belang volgens 
huidige belasting-
wetgeving 

eindwaarden 
Nv met aanmerkelijk 
belang volgens voor-
gestelde belasting-
wetgeving 

f 30.000 f 	291.590 f 	233.272 f 	233.564 
f 60.000 f 	933.726 f 	746.981 f 	791.136 
f120.000 f2.167.483 f 1.733.986 f 1.860.381 
f240.000 f4.653.956 f3.723.165 f4.016.471 
f 480.000 f9.629.271 f7.703.417 f8.330.663 

*Deze uitzondering is verklaarbaar. Bij deze lage basiswinst speelt de 2 1 /2 % muntontwaarding een veel grotere rol dan 
bij de andere variaties van basiswinst. 
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Zoals men ziet geeft het door mij gepropageerde keuzerecht wel verlichting in de fiscale situatie 
van de aanmerkelijk-belanghouder in een N V die normaal dividend uitkeert; die verlichting is 
echter minder naarmate de waardestijging der aanmerkelijk-belangaandelen door muntont-
waarding ontstaat. 
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Bijlage II 
Tabellen en Grafieken 
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Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 30.000,— 
m = 0 % 

276 

P r u 1 Il A II B III A III B 

0 5 0 103 930 98 733 83 144 97 340 97 340 
0 5 25 70 651 67 118 56 521 79 600 79 600 
0 5 50 42 788 40 649 34 230 65 570 65 570 
0 5 75 19 484 18 510 15 587 53 700 53 700 
0 5 100 0 0 0 44 250 44 250 

0 10 0 157 130 149 273 125 704 135 310 135 310 
0 10 25 95 484 90 710 76 387 106 960 106 960 
0 10 50 52 012 49 411 41 610 87 550 87 550 
0 10 75 21 384 20 315 17 107 74 800 74 800 
0 10 100 0 0 0 67 290 67 290 

0 15 0 244 254 232 041 195 403 183 300 183 300 
0 15 25 131 318 124 752 105 054 141 700 141 700 
0 15 50 63 640 60 458 50 912 118 610 118 610 
0 15 75 23 550 22 372 18 840 106 590 106 590 
0 15 100 0 0 0 102 120 102 120 

10 5 0 129 447 122 975 103 558 142 861 122 801 
10 5 25 87 637 83 255 70 110 120 768 100 977 
10 5 50 52 858 50 215 42 286 102 644 83 038 
10 5 75 24 006 22 806 19 205 87 874 68 518 
10 5 100 0 0 0 76 334 57 149 

10 10 0 199 120 189 164 159 296 218 202 194 825 
10 10 25 119 890 113 895 95 912 182 079 159 469 
10 10 50 64 723 61 487 51 778 156 818 134 816 
10 10 75 26 467 25 144 21 174 140 652 119 093 
10 10 100 0 0 0 130 799 109 568 

10 15 0 315 561 299 783 252 449 321 444 292 969 
10 15 25 167 133 158 776 133 706 267 586 240 683 
10 15 50 79 923 75 927 63 938 237 239 211 419 
10 15 75 29 212 27 751 23 370 222 042 196 924 
10 15 100 0 0 0 215 926 191 241 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 30.000,— 
m -- 21 /2 % 

P II A II B III A III B 

0 5 0 343 235 326 073 274 588 320 798 264 934 
0 5 25 272 349 258 732 217 879 286 470 234 753 
0 5 50 212 509 201 884 170 007 258 863 210 540 
0 5 75 162 079 153 975 129 663 235 420 189 990 
0 5 100 119 649 113 667 95 719 216 214 173 223 

0 10 0 547 916 520 520 438 333 434 852 359 967 
0 10 25 388 826 369 385 311 061 372 905 306 419 
0 10 50 269 661 256 178 215 729 328 466 268 237 
0 10 75 182 820 173 679 146 256 298 336 242 452 
0 10 100 119 649 113 667 95 719 277 561 224 993 

0 15 0 865 340 822 073 692 272 568 986 472 564 
0 15 25 547 627 520 246 438 102 470 974 388 656 
0 15 50 340 690 323 655 272 552 412 406 338 957 
0 15 75 206 332 196 015 165 066 376 873 309 302 
0 15 100 119 649 113 667 95 719 359 946 295 490 

10 5 0 383 370 364 201 306 696 399 677 311 236 
10 5 25 298 610 283 679 238 888 359 046 275 725 
10 5 50 227 927 216 531 182 342 325 418 246 397 
10 5 75 168 863 160 420 135 090 297 322 222 015 
10 5 100 119 649 113 667 95 719 274 123 202 060 

10 10 0 624 329 593 113 499 463 580 938 456 076 
10 10 25 431 820 410 229 345 456 505 285 391 959 
10 10 50 291 590 277 010 233 272 451 483 346 600 
10 10 75 191 243 181 681 152 994 415 086 316 253 
10 10 100 119 649 113 667 95 719 390 572 296 160 

10 15 0 1 009 532 959 055 807 626 810 804 639 511 
10 15 25 619 247 588 285 495 398 690 195 539 363 
10 15 50 372 807 354 167 298 246 617 925 480 190 
10 15 75 216 712 205 876 173 370 577 683 447 983 
10 15 100 119 649 113 667 95 719 556 634 431 873 277 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 60.000,— 
m = 0% 

278 

P r u I Il A II B III A III B 

0 5 0 705 194 669 934 564 155 506 130 506 130 
0 5 25 485 402 461 132 388 322 407 610 407 610 
0 5 50 298 461 283 538 238 769 327 190 327 190 
0 5 75 136 344 129 527 109 075 266 110 266 110 
0 5 100 0 0 0 216 700 216 700 

0 10 0 1 027 510 976 134 822 008 614 400 614 400 
0 10 25 636 566 604 738 509 253 478 120 478 120 
0 10 50 352 621 334 990 282 097 386 370 386 370 
0 10 75 149 235 141 773 119 388 324 220 324 220 
0 10 100 0 0 0 289 920 289 920 

0 15 0 1 538 705 I 461 770 1 230 964 724 790 724 790 
0 15 25 850 744 808 207 680 595 546 970 546 970 
0 15 50 424 317 403 101 339 454 450 550 450 550 
0 15 75 161 804 153 714 129 443 400 490 400 490 
0 15 100 0 0 0 386 500 386 500 

10 5 0 775 390 736 620 620 312 631 301 586 401 
10 5 25 530 812 504 271 424 650 520 277 476 773 
10 5 50 321 261 305 198 257 009 434 330 391 980 
10 5 75 145 682 138 398 116 546 367 702 326 315 
10 5 100 0 0 0 312 958 272 415 

10 10 0 1 154 278 1 096 564 923 422 824 103 766 786 
10 10 25 706 211 670 900 564 969 666 032 612 364 
10 10 50 387 695 368 310 310 156 560 962 510 014 
10 10 75 160 616 152 585 128 493 493 576 444 622 
10 10 100 0 0 0 452 999 405 558 

10 15 0 1 767 931 1 679 534 1 414 345 1 054 289 980 278 

10 15 25 960 307 912 292 768 246 837 823 770 785 
10 15 50 470 839 447 297 376 671 723 861 661 322 

10 15 75 176 947 168 100 141 558 665 163 605 626 

10 15 100 0 0 0 648 390 590 589 



Tabel der absolute eindwaarden 

w = f 60.000,— 
m = 2V2% 

P r u 1 II A II B III A III B 

0 5 0 1 373 839 1 305 147 1 099 071 1 034 405 902 336 
0 5 25 1 012 451 961 828 809 961 884 398 765 201 
0 5 50 708 971 673 522 567 177 764 974 655 528 
0 5 75 454 203 431 493 363 362 668 051 567 566 
0 5 100 239 300 227 335 191 440 589 914 496 610 

0 10 0 2 101 695 1 996 610 1 681 356 1 261 291 1 099 568 
0 10 25 1 388 620 1 319 189 1 110 896 1 041 575 900 711 
0 10 50 874 725 830 989 699 780 894 380 767 378 
0 10 75 504 492 479 267 403 594 795 970 678 032 
0 10 100 239 300 227 335 191 440 731 332 620 979 

0 15 0 3 279 344 3 115 377 2 623 475 1 505 659 1 310 442 
0 15 25 1 926 569 1 830 241 1 541 255 1 201 460 1 037 838 
0 15 50 1 083 868 1 029 675 867 094 1 035 368 889 163 
0 15 75 561 731 533 644 449 385 948 006 811 127 
0 15 100 239 300 227 335 191 440 908 291 777 843 

10 5 0 1 481 347 1 407 280 1 185 078 1 242 198 1 034 928 
10 5 25 1 081 581 1 027 502 865 265 1 075752 884 404 
10 5 50 748 517 711 091 598 814 944 698 766 357 
10 5 75 471 097 447 542 376 878 839 586 672 337 
10 5 100 239 300 227 335 191 440 757 851 598 558 

10 10 0 2 318 358 2 202 440 1 854 686 1 622 457 1 342 003 
10 10 25 1 508 864 1 433 421 1 207 091 1 363 018 1 113 858 
10 10 50 933 726 887 040 746 981 1 197 364 967 590 
10 10 75 526 087 499 783 420 870 1086 572 870 882 
10 10 100 239 300 227 335 191 440 1 012 275 807 501 

10 15 0 3 699 112 3 514 156 2 959 290 2 095 136 1 718 058 
10 15 25 2 128 116 2 021 710 1 702 493 1 721 242 1 395 550 
10 15 50 1 169 845 1 111 353 935 876 1 518 029 1 222 404 
10 15 75 589 351 559 883 471 481 1 415 373 1 135 689 
10 15 100 239 300 227 335 191 440 1 369 745 1 100 617 279 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 120.000,— 
m = 0% 

280 

P r u I TJA II B III A III B 

0 5 0 1 818 680 1 727 746 1 454 944 1 073 880 1 073 880 
0 5 25 1 245 630 1 183 348 996 504 864 850 864 850 
0 5 50 761 149 723 092 608 919 702 650 702 650 
0 5 75 351 414 333 843 281 131 572 500 572 500 
0 5 100 0 0 0 472 690 472 690 

0 10 0 2 667 258 2 533 895 2 133 806 1 243 430 1 243 430 
0 10 25 1 646 511 1 564 185 1 317 209 962 970 962 970 
0 10 50 909 368 863 900 727 494 786 010 786 010 
0 10 75 380 570 361 541 304 456 671 690 671 690 
0 10 100 0 0 0 598 460 598 460 

0 15 0 4 018 984 3 818 035 3 215 187 1 420 600 1 420 600 
0 15 25 2 212 274 2 101 660 1 769 819 1 056 240 1 056 240 
0 15 50 1 097 706 1 042 821 878 165 875 030 875 030 
0 15 75 415 207 394 447 332 166 794 500 794 500 
0 15 100 0 0 0 764 040 764 040 

10 5 0 1 969 207 1 870 747 1 575 366 1 350 904 1 259 567 
10 5 25 1 343 205 1 276 045 1 074 564 1 123 076 1 034 691 
10 5 50 817 997 777 097 654 398 943 954 858 008 
10 5 75 373 046 354 394 298 437 810 001 726 021 
10 5 100 0 0 0 702 767 620 475 

10 10 0 2 945 475 2 798 201 2 356 380 1 690 154 1 573 248 
10 10 25 1 798 198 1 708 288 1 438 558 1 368 156 1 258 811 
10 10 50 984 618 935 387 787 694 1 164 983 1 061 077 
10 10 75 409 022 388 571 327 218 1 035 967 936 033 
10 10 100 0 0 0 959 341 862 341 

10 15 0 4 529 438 4 302 966 3 623 550 2 114 634 1 964 318 
10 15 25 2 453 688 2 331 004 1 962 950 1 672 841 1 536 832 
10 15 50 1 198 786 1 138 847 959 029 1 453 898 1 326 767 
10 15 75 447 735 425 348 358 188 1 353 225 1 231 770 
10 15 100 0 0 0 1 323 839 1 205 788 



Tabel der absolute eindwaarden 
w  =  f 120.000,— 
m  =  2'/2 % 

P r u I II A II B III A III B 

0 5 0 3 327 970 3 161 571 2 662 376 2 130 856 1 866 612 
0 5 25 2 417 629 2 296 748 1 934 103 1 816 848 1 578 848 
0 5 50 1 654 208 1 571 498 1 323 366 1 577 424 1 358 731 
0 5 75 1 014 252 963 539 811 402 1 388 111 1 184 208 
0 5 100 478 594 454 664 382 875 1 237 092 1 045 991 

0 10 0 5 113 243 4 857 581 4 090 594 2 528 680 2 207 368 
0 10 25 3 326 311 3 159 995 2 661 049 2 080 416 1 801 054 
0 10 50 2 043 257 1 941 094 1 634 606 1 795 705 1 543 281 
0 10 75 1 128 046 1 071 644 902 437 1 611 024 1 376 191 
0 10 100 478 594 454 664 382 875 1 495 202 1 271 016 

0 15 0 7 985 784 7 586 495 6 388 627 2 979 230 2 589 572 
0 15 25 4 623 295 4 392 130 3 698 636 2 360 321 2 034 301 
0 15 50 2 537 516 2 410 640 2 030 013 2 034 676 1 744 765 
0 15 75 1 256 645 1 193 813 1 005 316 1 896 881 1 621 286 
0 15 100 478 594 454 664 382 875 1 840 545 1 571 419 

10 5 0 3 560 660 3 382 627 2 848 528 2 583 355 2 164 424 
10 5 25 2 566 018 2 437 717 2 052 814 2 241 364 1 855 304 
10 5 50 1 738 013 1 651 112 1 390 410 1 975 041 1 614 362 
10 5 75 1 050 221 997 710 840 177 1 774 670 1 433 450 
10 5 100 478 594 454 664 382 875 1 613 034 1 287 854 

10 10 0 5 585 392 5 306 122 4 468 314 3 292 613 2 728 090 
10 10 25 3 584 023 3 404 822 2 867 218 2 776 229 2 272 258 
10 10 50 2 167 483 2 059 109 1 733 986 2 448 751 1 984 352 
10 10 75 1 173 251 1 114 588 938 601 2 240 565 1 802 154 
10 10 100 478 594 454 664 382 875 2 110 914 1 690 349 

10 15 0 8 903 713 8 458 527 7 122 970 4 211 928 3 451 616 
10 15 25 5 056 228 4 803 417 4 044 982 3 460 672 2 801 845 
10 15 50 2 717 991 2 582 091 2 174 393 3 078 459 2 475 352 
10 15 75 1 313 145 1 247 488 1 050 516 2 897 833 2 324 022 
10 15 100 478 594 454 664 382 875 2 828 953 2 270 936 281 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 240.000,— 
m = 0% 

282 

P r u I TJ A II B III A III B 

0 5 0 4 091 127 3 886 571 3 272 902 2 096 320 2 096 320 
0 5 25 2 799 298 2 659 333 2 239 438 1 703 110 1 703 110 
0 5 50 1 705 886 1 620 592 1 364 709 1 406 070 1 406 070 
0 5 75 781 175 742 116 624 940 1 172 140 1 172 140 
0 5 100 0 0 0 982 020 982 020 

0 10 0 6 012 521 5 711 895 4 810 017 2 431 860 2 431 860 
0 10 25 3 706 909 3 521 564 2 965 527 1 906 240 1 906 240 
0 10 50 2 045 578 1 943 299 1 636 462 1 576 870 1 576 870 
0 10 75 852 910 810 264 682 328 1 369 160 1 369 160 
0 10 100 0 0 0 1 239 350 1 239 350 

0 15 0 9 061 565 8 608 487 7 249 252 2 789 760 2 789 760 
0 15 25 4 985 457 4 736 184 3 988 366 2 096 150 2 096 150 
0 15 50 2 471 263 2 347 700 1 977 010 1 760 900 1 760 900 
0 15 75 933 090 886 435 746 472 1 620 470 1 620 470 
0 15 100 0 0 0 1 581 930 1 581 930 

10 5 0 4 387 290 4 167 925 3 509 832 2 666 378 2 484 145 
10 5 25 2 988 662 2 839 229 2 390 930 2 237 765 2 061 090 
10 5 50 1 812 932 1 722 285 1 450 346 1 916 509 1 744 249 
10 5 75 826 576 785 247 661 261 1 664 624 1 496 049 
10 5 100 0 0 0 1 463 016 1 297 602 

10 10 0 6 566 105 6 237 800 5 252 884 3 338 733 3 106 106 
10 10 25 4 009 684 3 809 200 3 207 747 2 737 729 2 519 198 
10 10 50 2 193 673 2 083 989 1 754 938 2 363 100 2 154 529 
10 10 75 906 471 861 147 725 177 2 129 923 1 928 646 
10 10 100 0 0 0 1 988 044 1 792 237 

10 15 0 10 099 060 9 594 107 8 079 248 4 193 794 3 894 868 
10 15 25 5 471 800 5 198 210 4 377 440 3 355 956 3 083 861 
10 15 50 2 673 167 2 539 509 2 138 534 2 953 117 2 697 413 
10 15 75 996 246 946 434 796 997 2 783 075 2 537 541 
10 15 100 0 0 0 2 738 644 2 499 388 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 240.000,— 
m = V/2 % 

p r u I II A II B III A III B 

0 5 0 7 298 468 6 933 545 5 838 774 4 200 058 3 674 123 
0 5 25 5 268 928 5 005 482 4 215 142 3 613 196 3 135 674 
0 5 50 3 567 545 3 389 168 2 854 036 3 170 249 2 729 204 
0 5 75 2 144 510 2 037 284 1 715 608 2 823 257 2 410 478 
0 5 100 957 192 909 332 765 754 2 544 137 2 153 608 

0 10 0 11 220 662 10 659 629 8 976 530 5005619 4 362 179 
0 10 25 7 251 937 6 889 340 5 801 550 4 164 496 3 599 932 
0 10 50 4 409 968 4 189 470 3 527 974 3 631 472 3 117 821 
0 10 75 2 387 151 2 267 793 1 909 721 3 296 229 2 814 462 
0 10 100 957 192 909 332 765 754 3 090 472 2 627 692 

0 15 0 17 521 992 16 645 892 14 017 594 5 909 916 5 129 877 
0 15 25 10 075 881 9 572 087 8 060 705 4 726 082 4 068 599 
0 15 50 5 474 380 5 200 661 4 379 504 4 141 360 3 546 245 
0 15 75 2 659 623 2 526 642 2 127 698 3 891 421 3 323 683 
0 15 100 957 192 909 332 765 754 3 822 624 3 262 451 

10 5 0 7 755 466 7 367 693 6 204 373 5 128 220 4 291 625 
10 5 25 5 559 043 5 281 091 4 447 234 4 487 011 3 711 724 
10 5 50 3 731 360 3 544 792 2 985 088 4 006 332 3 277 336 
10 5 75 2 213 265 2 102 602 1 770 612 3 629 610 2 937 182 
10 5 100 957 192 909 332 765 754 3 329 813 2 666 501 

10 10 0 12 157 080 11 549 226 9 725 664 6 559 784 5 427 612 
10 10 25 7 760 005 7 372 005 6 208 004 5 587 789 4 570 694 
10 10 50 4 653 956 4 421 258 3 723 165 4 980 139 4 036 969 
10 10 75 2 475 099 2 351 344 1 980 079 4 600 212 3 705 133 
10 10 100 957 192 909 332 765 754 4 369 436 3 505 010 

10 15 0 19 383 293 18 414 128 15 506 634 8 399 642 6 877 157 
10 15 25 10 944 179 10 396 970 8 755 343 6 965 594 5 637 515 
10 15 50 5 832 776 5 541 137 4 666 221 6 261 344 5 036 304 
10 15 75 2 770 021 2 631 520 2 216 017 5 957 071 4 782 514 
10 15 100 957 192 909 332 765 754 5 867 229 4 714 256 283 



Tabel der absolute eindwaarden 
w = f 480.000,— 
m = 0% 

284 

P t u 1 II A II B III A III B 

0 5 0 8 658 034 8 225 132 6 926 427 4 230 910 4 230 910 
0 5 25 5 924 105 5 627 900 4 739 284 3 519 450 3 519 450 
0 5 50 3 610 038 3 429 536 2 888 030 2 949 850 2 949 850 
0 5 75 1 653 142 1 570 485 1 322 514 2 476 050 2 476 050 
0 5 100 0 0 0 2 083 130 2 083 130 

0 10 0 12 723 958 12 087 760 10 179 166 4 948 470 4 948 470 
0 10 25 7 844 872 7 452 628 6 275 898 3 963 440 3 963 440 
0 10 50 4 329 026 4 112 575 3 463 221 3 317 370 3 317 370 
0 10 75 1 805 009 1 714 759 1 444 007 2 895 090 2 895 090 
0 10 100 0 0 0 2 628 970 2 628 970 

0 15 0 19 176 842 18 218 000 15 341 474 5 695 100 5 695 100 
0 15 25 10 550 700 10 023 165 8 440 560 4 361 510 4 361 510 
0 15 50 5 229 930 4 968 433 4 183 944 3 705 830 3 705 830 
0 15 75 1 974 717 1 875 981 1 579 774 3 426 540 3 426 540 
0 15 100 0 0 0 3 355 670 3 355 670 

10 5 0 9 225 877 8 764 583 7 380 702 5 384 892 5 019 913 
10 5 25 6 284 544 5 970 317 5 027 635 4 610 300 4 255 280 
10 5 50 3 813 271 3 622 607 3 050 617 3 990 354 3 643 738 
10 5 75 1 739 108 1 652 153 1 391 286 3 477 542 3 138 384 
10 5 100 0 0 0 3 053 859 2 721 329 

10 10 0 13 812 639 13 122 007 11 050 111 6 787 596 6 320 322 
10 10 25 8 435 002 8 013 252 6 748 002 5 657 695 5 216 281 
10 10 50 4 612 905 4 382 260 3 690 324 4 922 144 4 500 028 
10 10 75 1 906 640 1 811 308 1 525 312 4 445 522 4 038 284 
10 10 100 0 0 0 4 145 676 3 749 942 

10 15 0 21 252 155 20 189 547 17 001 724 8 540 590 7 938 241 
10 15 25 11 511 273 10 935 709 9 209 018 6 932 194 6 380 146 
10 15 50 5 623 354 5 342 186 4 498 683 6 142 442 5 622 444 
10 15 75 2 094 864 1 990 121 1 675 891 5 802 517 5 303 195 
10 15 100 0 0 0 5 706 533 5 220 446 



Tabel der absolute eindwaarden 
w =  f  480.000,— 
m = 21/2 % 

P II A II B III A III B 

0 5 0 15 268 689 14 505 255 12 214 951 8 470 119 7 410 317 
0 5 25 10 992 955 10 443 307 8 794 364 7 397 644 6 428 095 
0 5 50 7 409 653 7 039 170 5 927 722 6 539 140 5 641 817 
0 5 75 4 413 429 4 192 758 3 530 743 5 831 620 4 992 727 
0 5 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 5 250 905 4 458 961 

0 10 0 23 464 446 22 291 224 18 771 557 10 150 457 8 849 960 
0 10 25 15 123 981 14 367 782 12 099 185 8 545 438 7 399 939 
0 10 50 9 115 914 8 698 118 7 324 731 7 494 562 6 450 264 
0 10 75 4 911 637 4 666 055 3 929 310 6 812 922 5 833 464 
0 10 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 6 389 076 5 449 050 

0 15 0 36 631 729 34 800 143 29 305 383 11 993 702 10 419 052 
0 15 25 21 006 540 19 956 213 16 805 232 9 693 264 8 360 326 
0 15 50 11 362 062 10 793 959 9 089 650 8 545 044 7 335 241 
0 15 75 5 470 973 5 197 424 4 376 778 8 047 401 6 892 186 
0 15 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 7 913 610 6 774 125 

10 5 0 16 153 378 15 345 709 12 922 702 10 347 487 8 663 618 
10 5 25 11 550 476 10 972 952 9 240 381 9 174 099 7 604 665 
10 5 50 7 721 335 7 335 268 6 177 068 8 236 425 6 758 856 
10 5 75 4 543 463 4 316 290 3 634 770 7 468 140 6 065 333 
10 5 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 6 841 330 5 498 847 

10 10 0 25 319 543 24 053 566 20 255 634 13 284 305 11 002 834 
10 10 25 16 119 969 15 313 971 12 895 975 11 439 762 9 378 535 
10 10 50 9 629 271 9 147 807 7 703 417 10 238 488 8 324 513 
10 10 75 5 079 825 4 825 834 4 063 860 9 464 142 7 647 891 
10 10 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 8 985 278 7 231 314 

10 15 0 40 366 604 38 348 274 32 293 283 17 024 188 14 046 535 
10 15 25 22 733 964 21 597 266 18 187 171 14 246 793 11 555 290 
10 15 50 12 065 988 11 462 689 9 652 790 12 862 827 10 374 450 
10 15 75 5 684 442 5 400 220 4 547 554 12 254 163 9 867 372 
10 15 100 1 914 377 1 818 658 1 531 502 12 074 118 9 729 438 285 
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Korte toelichting op tabel en grafieken 

Voor 300 verschillende gevallen is de belasting-
druk berekend bij de posities van N V met en 
zonder aanmerkelijk belang en van persoonlijke 
ondernemer; dit is geschied zowel bij de situatie 
van overdracht der aandelen, respectievelijk der 
persoonlijke onderneming als bij de situatie van 
overlijden van de directeur-grootaandeelhouder, 
respectievelijk van de persoonlijke ondernemer. 

De 300 gevallen zijn gevonden door de volgende 
variabele gegevens te combineren: 

basiswinst: 	f30.000,—; f60.000,—; 
f 120.000,—; f240.000,—; 
f480.000,—. 

winstuitdeling 0%; 25 %; 50%; 75 %; 100%. 
rendement: 	5%; 10%; 15%. 
verschil tussen 
jaarlijkse en 
fiscale winst : 	0%; 10%. 
munt- 
ontwaarding: 0%; 21/2 %. 

De belastingdruk is indirect gemeten namelijk 
door na te gaan welke eindwaarden na dertig jaar 
in de verschillende gevallen bij elk der beide 
situaties over zijn voor de verschillende posities; 
daarbij wordt steeds uitgegaan van een begin-
vermogen van nihil. 

De eindwaarden zijn met behulp van een 
computer berekend. De uitkomsten, aangeduid 
als de absolute eindwaarden, zijn opgenomen in 
de Tabel der absolute eindwaarden. 

Hierna zijn de bij elk der 300 gevallen 
behorende absolute eindwaarden gedeeld door de 
corresponderende absolute eindwaarden welke 
zijn berekend voor de positie van de ondernemer 
die overlijdt. De uitkomsten van deze delingen, 
aangeduid als de relatieve eindwaarden, zijn 
verwerkt in de Grafieken der relatieve eind- 

waarden. In de 60 grafieken zijn de 300 ver-
schillende gevallen zodanig gegroepeerd dat de vijf 
variaties van het percentage winstuitdeling in elke 
grafiek steeds op de horizontale as zijn uitgezet. 
De relatieve eindwaarden zijn in de grafieken 
weergegeven als punten welke door lijnen zijn 
verbonden. De punten stellen de verhoudings-
getallen voor ten opzichte van de 100-lijn, welke 
samenvalt met de positie van de persoonlijke 
ondernemer die overlijdt. 

Bij wijze van hypothese is aangenomen dat er 
een globaal evenwicht in de belastingheffing over 
de winst van NV's en van persoonlijke onder-
nemers is bij de snijpunten van de diverse lijnen en 
bij de lijndelen welke door die snijpunten ver-
bonden worden; deze, aangeduid als de 
meetkundige plaats van het globale evenwicht, 
zijn daartoe steeds vet gedrukt. 

Het globale evenwicht beantwoordt meer aan 
het werkelijke evenwicht naarmate de meet-
kundige plaats van het globale evenwicht meer 
gelijkenis vertoont met de meetkundige plaats 
van het werkelijke evenwicht, welke door de 
100-lijn wordt voorgesteld. 

Tenslotte zijn rekenkundige gemiddelden 
berekend van de relatieve eindwaarden bij de 
variaties van rendement, verschil tussen jaarlijkse 
en fiscale winst, en muntontwaarding. De uit-
komsten, aangeduid als gemiddelde relatieve 
eindwaarden, zijn verwerkt in de Overzichts-
grafiek van het globale evenwicht welke op over-
eenkomstige wijze is opgezet als de Grafieken der 
relatieve eindwaarden. De Overzichtsgrafiek van 
het globale evenwicht is zo aangeduid omdat 
daarin de belangrijkste variabele gegevens welke 
invloed op de belastingdruk hebben, te weten 
winst en winstuitdeling, voor de verschillende 
posities zijn gevarieerd. 

Legenda 

Grafieken der relatieve eindwaarden 

N V zonder aanmerkelijk 
belang, zowel bij overdracht 
als bij overlijden, 
NV met aanmerkelijk belang, 
waarbij overdracht der 
aandelen. 

— persoonlijke ondernemer die 
overlijdt. 

— persoonlijke ondernemer die 
zijn onderneming overdraagt. 

= samenvallen van de lijnen 
en 

Tabel der absolute eindwaarden 

= NV zonder aanmerkelijk belang, zowel 
bij overdracht als bij overlijden. 

II A = Nv met aanmerkelijk belang waarbij 
overlijden der directeur-grootaandeel-
houder. 

II B = Nv met aanmerkelijk belang waarbij 
overdracht der aandelen. 

III A  =  persoonlijke ondernemer die overlijdt. 
III B = persoonlijke ondernemer die zijn onder-

neming overdraagt. 
w 	= basiswinst. 
m = muntontwaarding. 
p 	= verschil tussen jaarlijkse en fiscale winst. 

= rendement. 
u 	=  winstuitdeling. 

Overzichtsgrafiek van het globale evenwicht 

=  basiswinst f 30.000,— 
-- basiswinst f 60.000,-
=  basiswinst f 120.000,— 

basiswinst f 240.000,— 
— basiswinst f 480.000,— 

de bovenste 
lijnen 	=  N V zonder aanmerkelijk belang, 

zowel bij overdracht als bij 
overlijden. 

de onderste 
lijnen 	NV met aanmerkelijk belang 

waarbij de aandelen worden 
overgedragen. 

de bovenste 
vette lijn 	=  persoonlijke ondernemer die 

overlijdt. 
de onderste 
vette lijn 	= persoonlijke ondernemer die zijn 

onderneming overdraagt. 



STELLINGEN 

I 	De neutrale houding van de Nederlandse fiscale wetgever ten opzichte van de rechtsvorm 
waarin ondernemingen worden uitgeoefend wordt belichaamd in zijn streven naar een 
globaal evenwicht in de belastingheffing over de winst van naamloze vennootschappen en 
van persoonlijke ondernemers. 

II De besloten naamloze vennootschap wordt gekenmerkt door het feit dat haar aandeelhouders 
ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de naamloze vennootschap nog in een andere 
verhouding staan dan voortvloeit uit hun functie van kapitaalverschaffing teneinde dividend 
te genieten. 

III In meer of minder sterke mate kunnen bij de besloten naamloze vennootschappen worden 
waargenomen belangenvermenging en disharmonie tussen de maatschappelijke en juridische 
realiteit der naamloze vennootschap. 

IV Artikel 189 van de Grondwet, luidende: 'Geen privilegiën kunnen in het stuk van belastingen 
worden verleend' dient zó te worden uitgelegd dat gelijke gevallen door de fiscale wetgever 
gelijk en verschillende gevallen verschillend, zulks naar evenredigheid van het verschil, 
behoren te worden behandeld. 

V De fiscale begunstiging van de coöperatieve vereniging is in strijd met de door de Nederlandse 
fiscale wetgever als uitgangspunt genomen neutraliteit ten opzichte van de rechtsvorm 
waarin ondernemingen worden gedreven. 

VI Beroepsvoetballers kunnen ten opzichte van elkaar als vervangende bedrijfsmiddelen in de 
zin van artikel 14 Wet I.B. 1964 worden beschouwd, behalve ten opzichte van de keeper 
omdat voor deze afwijkende spelregels gelden. 

VII Het onderwijs in het belastingrecht dient in de faculteit der rechtsgeleerdheid anders plaats 
te vinden dan in de faculteit der economische wetenschappen. 

VIII De formeel volmaakte rechtsnorm kan op analoge wijze als een meetkundige plaats worden 
omschreven: op alle gevallen waarop zij naar haar strekking van toepassing behoort te zijn, 
is zij van toepassing en op alle gevallen waarop zij naar haar strekking niet van toepassing 
behoort te zijn, is zij niet van toepassing. 

IX De rechtsvorm waarbij een rechtspersoon als maat of vennoot in een maatschap, vennoot-
schap onder firma of commanditaire vennootschap optreedt, voldoet in toenemende mate 
aan de noden van het rechtsverkeer. 



X Indien men met behulp van een computer een onderzoek wil verrichten dient men zelf het 

	•  %4 

programma voor de computer op zodanige wijze te kunnen vervaardigen dat de computer-
kundige daaruit, zonder kennis te dragen van de inhoud van het onderzoek, het programma 
kan opstellen dat aan de computer wordt toegediend. 

Xl De Frankische gouw Dersaburg, omvattende ongeveer het gedeelte van de huidige Kreis 
Vechta dat ligt ten zuiden van de lijn Vechta—Dinldage, ontleent zijn naam aan een Saksische 
versterking, welke thans nog als zodanig in het landschap herkenbaar is en welke gelegen is 
circa vijf kilometer noord-oostelijk van Neuenkirchen in Oldenburg, dat in middeleeuwse 
akten herhaaldelijk wordt aangeduid als Nienkerken super Dersborg. 

XII Dat de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken in 1851 in ambtelijke correspondentie* 
Amsterdam als hoofdstad aanduidde, vormt een bevestiging van de stelling, o.a. van 
Gerretson,** dat Amsterdam aanspraak kan maken op de constitutionele rang en titel: 
Hoofdstad van Nederland. 

* Zie brief van 19 september 1851, nr. 120, 3e afdeling A, ondertekend door Thorbecke, 
welke brief in facsimile is opgenomen in: Ons Amsterdam, 5e jrg. nr . 12, december 1953. 
** C. Gerretson, Amsterdam Hoofdstad, Het historisch recht op constitutionele rang en titel 
gestaafd, 1955, passim. 
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